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Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες
Αγαπητοί φίλοι και φίλες
Εμφορούμενοι ακόμη από το ευφρόσυνο κλίμα των μεγάλων
θρησκευτικών εορτών του Δωδεκαημέρου (Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά - Θεοφάνεια), πραγματοποιήσαμε, ως πρώτη εκδήλωση του
νέου έτους, την κοπή της βασιλόπιτας του Συλλόγου μας, η οποία
έλαβε χώρα με μεγάλη επιτυχία σε κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου
"ΑΜΑΛΙΑ". Παρέστησαν όπως πάντα οι Αρχές του Νομού μας και
της Αλεξανδρούπολης και πλήθος μελών και φίλων του Συλλόγου
μας που μας τίμησαν με την παρουσία τους.
Εκτός από την καθιερωμένη βράβευση των παιδιών και εγγονών
μελών του Συλλόγου μας, βραβεύσαμε και τον κ. Ιωάννη Μαζαράκη-Αινιάνα, υιό του αείμνηστου στρατηγού Κων/νου ΜαζαράκηΑινιάνος για την προσφορά του ιδίου αλλά και της οικογενείας του
στην ιστορία της περιοχής μας.
Στις 15 Μαρτίου πραγματοποιήσαμε την ετήσια χοροεσπερίδα
μας στην πολύ ωραία αίθουσα "ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ" της Λέσχης Αξιωματικών
των Ενόπλων Δυνάμεων με ζωντανή μουσική και πλούσιο μπουφέ.
Τέλος στις 22 και 23 Μαρτίου πραγματοποιήσαμε, από κοινού με
την ΠΑ.Ο.Ν.Ε. και Θρακικά Σωματεία της Βορείου Ελλάδος, επίσκεψη
στο Μεσολόγγι όπου έλαβαν χώρα στο Ηρώο της Ιερής Πόλεως του
Μεσολογγίου τα αποκαλυπτήρια μνημείου (στήλη από μάρμαρο)
στη μνήμη των Θρακών που συμμετείχαν στην ηρωική έξοδο του
Μεσολογγίου.
Για τις ανωτέρω τρεις εκδηλώσεις θα διαβάσετε εκτενή ρεπορτάζ
με πλούσιο φωτογραφικό υλικό σε άλλες σελίδες του παρόντος τεύχους.
Η Πανθρακική Ομοσπονδία πραγματοποιεί στις 10 και 11 Μαΐου
στις 9 το βράδυ εκδηλώσεις (δρώμενα και χορευτικά της Θράκης)
στο Ίδρυμα "Μιχάλη Κακογιάννη", Πειραιώς 206 (περιοχή Ταύρου).
Επίσης η Πανθρακική Ομοσπονδία προετοιμάζεται για να γιορτάσουμε και φέτος όλοι μαζί οι Θρακιώτες την 94η επέτειο των
"ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ". Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή
1η Ιουνίου, με δοξολογία στις 10:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
Καρύκη, στην Πλατεία Καρύτση, και θα επακολουθήσει κατάθεση
στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Παρακαλούμε
για τη μαζική συμμετοχή σας.
Και αυτό το τεύχος περιλαμβάνει ποικίλη ύλη: εκτός από τις καθιερωμένες σελίδες, περιέχει ιστορικά θέματα που έχουν σχέση με
την ιδιαίτερη πατρίδα μας, γεγονότα και πρόσωπα που αναφέρονται
στην Εθνική Παλιγγενεσία της 25ης Μαρτίου και στην έξοδο του Μεσολογγίου, ως επίσης ματιές στο πολιτισμικό παρελθόν και παρόν
της πόλης μας και άλλες ενδιαφέρουσες σελίδες.
Φέτος ο Σύλλογός μας εορτάζει δύο σημαντικά γεγονότα. Αφενός
κλείνει τριάντα χρόνια ζωής και επιτυχούς παρουσίας από την ίδρυσή
του το 1984 και αφετέρου εντός του έτους θα κυκλοφορήσει το 50ό
τεύχος του περιοδικού μας "Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ".
Πρόθεσή μας είναι να εορτάσουμε τα δύο γεγονότα με συνεστίαση.
Τέλος, στα πλαίσια του περιορισμού των εξόδων μας, θα θέλαμε
να σας παρακαλέσουμε, όσοι από σας διαθέτετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να μας αποστείλετε στην ιστοσελίδα mgias@tee.gr, που
ανήκει στο μέλος του Δ.Σ. Θεόδωρο Γιασεμάκη, την ηλεκτρονική
σας διεύθυνση ώστε να σας ενημερώνουμε για τις εκδηλώσεις μας
αποφεύγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ταχυδρομικά και λοιπά έξοδα.
Κλείνοντας σας ευχόμαστε από βάθους καρδίας ένα Χαρούμενο
Πάσχα και να απολαύσετε με υγεία και ευχάριστη διάθεση την Ανάσταση και την Άνοιξη.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
Έξοδος του Μεσολογγίου και Θράκες αγωνιστές

Γράφει η Αλεξάνδρα Μποτονάκη
Με την ευκαιρία της επίσκεψής μας στο ηρωικό Μεσολόγγι, με σκοπό να παραστούμε στην
τελετή αποκάλυψης της αναμνηστικής στήλης προς τιμήν των Θρακών αγωνιστών, που στήθηκε
στον κήπο των ηρώων, γράφουμε τις παρακάτω γραμμές.Θα συγκεντρώσουμε μερικά στοιχεία
που αφορούν στην παρουσία Θρακών αγωνιστών κατά την πολιορκία του Μεσολογγίου, είτε
έχουμε ήδη αναφερθεί γενικότερα σε παλαιότερα τεύχη μας είτε όχι, και θα τονίσουμε τη
σημασία του γεγονότος.
Και βλέπω πέρα τα παιδιά και ταις αντρογυναίκαις
γύρου στη φλόγα π’ άναψαν, και θλιβερά τη ’θρέψαν
μ’ αγαπημένα πράμματα και με σεμνά κρεβάτια,
ακίνητες, αστέναχτες, δίχως να ρίξουν δάκρυ·
και ’γγίζ’ η σπίθα τα μαλλιά και τα λυωμένα ρούχα·
γλήγορα, στάχτη, να φανής, η φούχτες να γιομίσουν,
είν’ έτοιμα στην άσπονδη πλημμύρα των αρμάτων
δρόμο να σχίσουν τα σπαθιά, κι ελεύθεροι να μείνουν,
εκείθε με τους αδελφούς, εδώθε με το χάρο.
Δ. Σολωμού «Ελεύθεροι πολιορκημένοι» σχ. Γ’ 12,13
(Κ. Καιροφύλα, Η ζωή και το έργο του Σολωμού,
έκδ. Συλλόγου προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων)

Ι

σως προκαλέσει εκ νέου ερωτηματικά στον αναγνώστη η προηγούμενη επισήμανση ότι συμμετείχαν
Θράκες αγωνιστές στην β’ πολιορκία του Μεσολογγίου
το 1825-1826. Πώς βρέθηκαν εκεί,ποιοί είναι αυτοί, γιατί
δεν προσπαθούσαν ή δεν προσπάθησαν να οργανώσουν
επαναστατικές εστίες στη Θράκη και γιατί είναι άγνωστη η προσφορά τους στον αγώνα για την παλιγγενεσία
του έθνους;
Από αυτά τα ερωτήματα άλλα είναι εύκολο να απαντηθούν, άλλα με επιφύλαξη και άλλα, όπως το τελευταίο, μένουν αναπάντητα.
Η απάντηση στο πρώτο και τρίτο ερώτημα είναι ίδια
για όλους τους Θράκες αγωνιστές, ναυτικούς και στεριανούς,που αγωνίστηκαν για την ελευθερία του έθνους,
μακριά από την περιοχή τους
Το Φεβρουάριο του 1821 ,ένα μήνα περίπου πριν ξεκινήσει η επανάσταση στην Πελοπόννησο, ο Κωνσταντινοπολίτης Αλέξανδρος Υψηλάντης κήρυξε και ξεκίνησε
την προγραμματιζόμενη εθνική επανάσταση των ραγιάδων Ελλήνων στις παραδουνάβιες ημιαυτόνομες χώρες. Αν κοιτάξουμε τον χάρτη θα εντοπίσουμε τις περιοχές αυτές στη σημερινή Ρουμανία και Μολδαβία,
περιοχές που βρίσκονται πλησιέστερα προς τη Θράκη,
με την ευρύτερη γεωγραφική της έκταση, απ`όσο απέχει
η Πελοπόννησος από τη Θράκη. Οι λόγοι που οδήγησαν
στην αποτυχία του εγχειρήματος είναι γνωστοί (πολιτι-

κοί ελιγμοί «μεγάλων» κρατών, προσωπικοτήτων ή και
λαών) και ήδη τους έχουμε αναπτύξει.1
Στο σημερινό μας όμως δημοσίευμα θα περιορισθούμε
να υπενθυμίσουμε την επισήμανση ότι μνημονεύονται
ονόματα Θρακών που συμμετείχαν στο κίνημα του
Υψηλάντη σε κείμενα της εποχής αλλά και σε προφορική
παράδοση.
Πάλι ο χάρτης θα μας βοηθήσει να απαντήσουμε στο
ερώτημά μας, γιατί δεν στέριωσαν τα επαναστατικά κινήματα που ξεπήδησαν απεγνωσμένα στις μικρές ή μεγαλύτερες πόλεις στη Θράκη, με τη στενότερη γεωγραφική της έκταση (σημερινή Βουλγαρική, Ελληνική και
Τουρκική Θράκη), ή και τα κοντινά νησιά, συγχρόνως
με τα κινήματα που ξέσπασαν σε διάφορα σημεία της
Πελοποννήσου, της Στερεάς των νησιών ή και της Μακεδονίας ακόμη; Δε στέριωσαν, επειδή βρίσκονταν σχεδόν μέσα στο στόμα του λύκου, λίγα χιλιόμετρα μακριά
από την Κωνσταντινούπολη και την Υψηλή Πύλη,
οπότε τα κινήματα αυτά πνίγηκαν στο αίμα και οι
επαναστατημένοι Θράκες έγιναν ολοκαύτωμα στο
βωμό της πατρίδας.

Επαναστατικά κινήματα στη Θράκη
με την έναρξη της επανάστασης
1) Αίνος, 2 Μαΐου 1821
2) Σαμοθράκη, φθινόπωρο 1821
3) Σωζόπολις, 17 Απριλίου 1821, Μητροπολίτης Παΐσιος
4) Φιλιππούπολις, Απρίλιος 1821
5) Στενήμαχος, Απρίλιος 1821
6) Αδριανούπολις, αρχές Απριλίου1821 (18 Απριλίου απαγχονισμός Κυρίλλου ΣΤ`)
7) Καλλίπολις, Μάιος 1821
8) Λάβαρα, Απρίλιος-Μάιος 1821
9) Γκιουμουλτζίνα (Κομοτηνή), τέλος Μαΐου. Εκστρατευτικό σώμα με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Μαρωνείας Κωνστάντιο καταφθάνει στη Μονή Εσφιγμένου
του Άγίου Όρους και μαζί με τον Εμμ. Παπά ξεκινούν
την επανάσταση στη Χαλκιδική.

1. Δες τεύχος 21ο, 29ο και 33ο ή βιβλίο μας «Σελίδες από την ιστορία της Αλεξανδρούπολης και της γύρω περιοχής» σελ. 107-153.
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Όσοι ανδρες γλίτωσαν και από τις δύο περιπτώσεις
που προαναφέραμε κατηφόρησαν προς τη νότια Ελλάδα και εντάχθηκαν σε επαναστατικά σώματα γνωστών οπλαρχηγών ή δημιούργησαν δικά τους με σχετικά
κοινή καταγωγή. Οι πηγές αναφέρουν σώματα που
αποτελούσαν αγωνιστές καταγόμενοι από τη Μαρώνεια,τη Μάκρη και την Αίνο και συμμετείχαν στην πολιορκία του Μεσολογγίου. [2] Ψάχνοντας τις πηγές, τα
απομνημονεύματα αγωνιστών, σημειώσεις και στοιχεία
που κράτησαν οι λόγιοι αγωνιστές (και δεν ήταν λίγοι οι
Θράκες λόγιοι αγωνιστές) οι μελετητές ανακάλυψαν
συγκεκριμένα ονόματα και την προσφορά τους. Π.χ. ο
φιλικός Γεώργιος Παππάς ή καπετάν Καραγιώργης καταγόμενος από τη Βύσσα Αδριανούπολης μαζί με τον
Μαυροκορδάτο πήρε μέρος στις μάχες του Μεσολογγίου, «ανήρ τίμιος και πολεμιστής δίκαιος» κατά τον
ιστορικό της εποχής Ιάκωβο Νερουλό-Ρίζο, ως επίσης
και ο Παναγιώτης Μποχόρης από την Αδριανούπολη,
ενώ ο Γεννάδιος από τη Συληβρία αναφέρεται ότι περιέθαλψε «τα διασωθέντα από την καταστροφή του Μεσολογγίου γυναικόπαιδα».
Στο νεκροταφείο του Αγίου Λαζάρου, στο Μεσολόγγι, βρίσκεται ο τάφος του Θρακιώτη αγωνιστή
και λόγιου Κάρπου Παπαδόπουλου. Στον ίδιο χώρο
αναπαύεται και ο γιος του Όθων.
Η ιερή πόλη του Μεσολογγίου καυχάται για την
«παρουσία» και ενός άλλου Θρακός. Ο Κωνσταντίνος Ξενοκράτης, για τον οποίο έχουμε αναφερθεί
με λεπτομέρειες στο βιβλίο μας, τίμησε την ιερή
πόλη του Μεσολογγίου με την ίδρυση του Ξενοκράτειου Παρθεναγωγείου.2

περιοχές, όπου είχε επικρατήσει η επανάσταση ακολουθώντας τους συζύγους πολεμιστές ή τελικά μόνες
με τα ανήλικα παιδιά τους ζητιάνευαν και ζητούσαν
προστασία από τους ντόπιους, χωρίς έναν άνδρα προστάτη από την οικογένειά τους
Έτσι μερικοί αγωνιστές βρέθηκαν ύστερα από 4 χρόνια να αγωνίζονται στο Μεσολόγγι και πρόσφυγες γυναίκες από τη Φιλιππούπολη και τη Στενήμαχο να συμμετέχουν στην ηρωική πολιορκία και έξοδο της μικρής
πόλης, αρκετά μακριά από την ιστορική και αρχοντική
πατρίδα τους.
Οι επίσημες πηγές αναφέρουν ότι μόνο επτά γυναίκες συνολικά από τις 5.000, ντυμένες ανδρικά, διασώθηκαν κατά την έξοδο. Οι άλλες και τα παιδιά τους ή
σφάχτηκαν ή συνελήφθησαν αιχμάλωτες (6.000 περίπου) και πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Κωνσταντινούπολης και της Αλεξάνδρειας [4]. Μερικές από αυτές
τις αιχμάλωτες, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται και
οι γυναίκες από τη Φιλιππούπολη, απελευθερώθηκαν
και επέστρεψαν όχι βέβαια στη γενέτειρά τους αλλά
στην ελεύθερη Ελλάδα. Έτσι εξηγείται η ευχαριστήριος
και συγχρόνως ικετήριος επιστολή που διασώζεται και
που έστειλαν στον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια της
απελευθερωμένης Ελλάδας.
«Eξοχώτατε. Eίς την πτώσιν του πολυθρηνήτου Mεσολογγίου και εις διάφορα μέρη της Πελοποννήσου
και Στερεάς Eλλάδος, επέσαμεν αιχμάλωτες εις χείρας
των Aγαρηνών. H θεία πρόνοια και η ευχή της Yμετέρας
ημών Kυβερνήσεως, ευδοκίμησε την ελευθερίαν μας...
παρακαλούμεν... να μας οικονομήσει το ζην και τα
έξοδά μας, διά να απεράσωμεν εις την Πατρίδα μας...
Mε βαθύτατον σέβας υποσημειούμεθα
Oι αιχμάλωτες φερμένες από Φιλιππούπολιν».
Όλα τα κινήματα, σχεδόν άγνωστα στην επίσημα
προσφερόμενη παιδεία των Νεοελλήνων περιμένουν με
παράπονο να πάρουν μια μικρή θέση στην ιστορική
μνήμη του μέλλοντος και επώνυμοι ή ανώνυμοι αγωνιστές,άνδρες και γυναίκες, να καταξιωθουν κατά το μέγεθος που τους αξίζει.

Tο Ξενοκράτειο Παρθεναγωγείο στο Μεσολόγγι

Αργότερα ο Ευγένιος Ευγενίδης, καταγόμενος από το
Διδυμότειχο, δώρισε το οικόπεδο επί του οποίου αναγέρθηκε και στεγάζεται σήμερα το Δικαστικό μέγαρο
της ιερής πόλης.
Πολλοί Θράκες επίσης που κατέβηκαν στη νότια Ελλάδα κατατάχθηκαν στο τακτικό στρατιωτικό σώμα
που συγκρότησε ο Δημήτριος Υψηλάντης το 1824.
Κάτι ανάλογο έγινε και με τις γυναίκες και τα τυχόν
παιδιά που διεσώθηκαν από τις σφαγές, τη δουλεία και
τον βίαιο εξισλαμισμό τους. Τριγυρνούσαν στις νότιες

Βιβλιογραφία και πηγές
1) Π. και Ψ.Σ. Αλεξανδρουπολιτών Αττικής, Σελίδες από
την ιστορία της Αλεξανδρούπολης και της γύρω περιοχής,
σελ. 113-153.
2) Απόστολος Π. Ευθυμιάδης, Η συμβολή της Θράκης στους
απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους (Από το 1361 έως
το 1920), Αλεξανδρούπολις 2001.
3) Μόσχος Κούκος, Ο Ελληνισμός της Θράκης στον αγώνα
του 1821. Eκδοσεις Ερωδιός
4) Ι.Ε.Ε. Εκδοτικής Αθηνών,τομ. ΙΒ` σελ. 393, 408, 410.
5) Θεόδωρος Κυρκούδης, Η προσφορά των Θρακών στους
αγώνες του Έθνους, 1453-1923, εκδ. 1998.
6) Πληροφορίες από την κ. Βάσω Μπίσα-Σταφυλάκη και
τον πρόεδρο της ΠΟΘΣ κ. Ελευθέριο Χατζόπουλο.

2. Επειδή περιήλθε στα χέρια μας αξιόλογο υλικό σχετικά με τις δύο αυτές προσωπικότητες, θα το αξιοποιήσουμε στο επόμενο τεύχος.
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H ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ

H Νίκης της Σαμοθράκης

To ιστορικό της ανεύρεσης - Περιγραφή και προέλευση του γλυπτού
Γράφει ο Γρηγόρης Ιω. Γεωργίου
«Κύριε Μαρκήσιε
Σήμερα ακριβώς διενεργώντας ανασκαφές βρήκα
ένα άγαλμα της φτερωτής νίκης (κατά τα φαινόμενα)
από μάρμαρο, με κολοσσιαίες διαστάσεις. Δυστυχώς
δεν έχω ούτε το κεφάλι, ούτε τα χέρια, παρόλο ότι
ανέσκαψα τα γύρω μέρη. Το υπόλοιπο, δηλ. όλο το
μέρος που βρίσκεται ανάμεσα στο στήθος και στα
πόδια (2 μ. 10 εκ.) είναι σχεδόν άθικτο και λαξεμένο
με μια τέχνη που δεν την ξεπερνά κανένα από τα
ωραία ελληνικά έργα που γνωρίζω, ούτε τα γλυπτά
της Απτέρου Νίκης, ούτε οι Καρυάτιδες του Ερεχθείου.
Οι πτυχές του φορέματος είναι οι πιο μαγευτικές:
είναι σαν από μαρμάρινη μουσελίνα που ο άνεμος την
κολλά πάνω στη ζωντανή σάρκα. Αυτά όλα δεν είναι
καθόλου υπερβολικά…»

Το άγαλμα έφθασε στο Λούβρο στις 11 Μαΐου του
1864 και δύο χρόνια μετά εκτέθηκε για πρώτη φορά
μετά τις απαραίτητες εργασίες, χωρίς όμως ακόμα να
μπορεί να εκτεθεί το πάνω μέρος του κορμού και τα
φτερά.
Το ύψος του είναι 3,28 μ. (με τα φτερά) και 5,58 μ.
με την μαρμάρινη πλώρη πλοίου πάνω στην οποία
ήταν τοποθετημένο. Φιλοτεχνήθηκε για να τιμήσει τη
θεά Νίκη αλλά και μια ναυμαχία (δεν είναι βέβαιο ποια
ναυμαχία). Ως αφιέρωμα στον ναό της Σαμοθράκης
χρονολογείται μεταξύ του 220 και 190 π.Χ. Οι περισσότερες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο 190 π.Χ. Η μεν θεά φι-

Είναι απόσπασμα της επιστολής που εστάλη, στις
15 Απριλίου 1863 προς τον μαρκήσιο de Moustier Πρεσβευτή της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη, από τον
Charles Champoiseau, υποπρόξενο της Γαλλίας στην
Αδριανούπολη, ζητώντας να του παραχωρηθεί ένα
μικρό πολεμικό πλοίο για τη μεταφορά του αγάλματος
της Νίκης από τη Σαμοθράκη.
Λίγες ώρες πριν, την ίδια ημέρα, στον αρχαιολογικό
χώρο της Παλαιάπολης,στο ναό των Μεγάλων Θεών,
ένας έλληνας εργάτης είχε φωνάξει στον Champoiseau:
“Kύριε, εύραμεν μια γυναίκα!”.
Ο πρέσβυς εφρόντισε άμεσα, ώστε η Υψηλή Πύλη
να δώσει έγκριση να αποπλεύσει γαλλικό πολεμικό
πλοίο, το Ajaccio, και να φορτώσει τη Νίκη της Σαμοθράκης για τη Γαλλία.
Το 1830 οι τρεις μεγάλες δυνάμεις είχαν υπογράψει
το Πρωτόκολλο του Λονδίνου και όρισαν τα σύνορα
του ελληνικού κράτους. Η Σαμοθράκη, παρά τον βαρύ
φόρο αίματος που είχε πληρώσει με την έναρξη του
Αγώνα της Ανεξαρτησίας δεν είχε συμπεριληφθεί στο
νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Την εποχή της εύρεσης
του γλυπτού Σουλτάνος ήταν ο Αμπντούλ Αζίζ (18611876)1 με εκσυγχρονιστικές διαθέσεις, που όμως παρέμειναν τελικά ανεκπλήρωτες. Ήταν ο πρώτος Σουλτάνος που επισκέφθηκε το Παρίσι και το Λονδίνο και
είχε πολύ καλές σχέσεις τόσο με τον Ναπολέοντα Γ’
της Γαλλίας, όσο και με την βασίλισσα Βικτωρία της
Αγγλίας. Στα πλαίσια αυτών των καλών διπλωματικών
σχέσεων εξηγείται και η ανεκτικότητα της Υψηλής Πύλης στις διευκολύνσεις αρχαιολογικών ερευνών στον
ελλαδικό χώρο.

λοτεχνήθηκε από λευκό μάρμαρο Πάρου και ίσως κρατούσε στεφάνι για τον νικητή ή είχε υψωμένο το χέρι
της στο στόμα για να διαλαλήσει τη νίκη χωρίς να
κρατά τίποτα ή ακόμη ίσως χαιρετούσε. Το άγαλμα
ήταν στερεωμένο σε μαρμάρινη πλώρη πλοίου και έδινε
την αίσθηση ότι μόλις είχε αγγίξει την πλώρη και
πατούσε φευγαλέα. Το πλοίο όμως ήταν από μάρμαρο
Ρόδου,το γκριζωπό μάρμαρο Λίνδου και συγκεκριμένα
της Λάρδου. Μία εκδοχή για το αφιέρωμα, επί πολλά
χρόνια, ήταν πως το είχε κάνει ο Δημήτριος ο Πολιορκητής

1. Δες «Σελίδες από την ιστορία της Αλεξανδρούπολης και της γύρω περιοχής», σελ. 228.
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(337-283 π.Χ.), όταν νίκησε τον στόλο του Πτολεμαίου
στα ανοιχτά της Κύπρου γύρω στα 290 π.Χ. Σήμερα
όμως πιστεύεται ότι το αφιέρωσαν οι Ρόδιοι, όταν το
191 π.Χ. συμμαχώντας με την Πέργαμο νίκησαν τον Αντίοχο Γ’ της Συρίας σε ναυμαχία στα ανοιχτά της Σίδης.
Η πλώρη του πλοίου αποτελείται από 23 κομμάτια
μαρμάρου. Σε μία ορθογώνια βάση από έξι μαρμάρινες
πλάκες ήσαν στερεωμένα 17 κομμάτια ενωμένα αρχικά
με μέταλλο και σχημάτιζαν τρεις οριζόντιες σειρές, που
κλιμακώνονταν προς τα εμπρός για τον σχηματισμό
της πλώρης. Αγαλμα και πλοίο ισορροπούσαν, το ένα
το άλλο, ως αντίβαρα και το κέντρο βάρους του
αγάλματος είχε σταθμισθεί έτσι, ώστε να πέφτει στο σημείο που ανασηκωνόταν ζωηρά η πλώρη σαν αληθινού καραβιού·
το άγαλμα δεν μπορούσε δηλαδή να
μετακινηθεί χωρίς να διαλυθεί το
πλοίο. Το όλο σύμπλεγμα θεωρείται όχι μόνον αριστουργηματικό
από καλλιτεχνική άποψη, αλλά
και ιδιοφυές.
Το γλυπτό βρέθηκε σε πολλά
κομμάτια, γιατί στους ελληνιστικούς χρόνους οι γλύπτες δούλευαν τα γλυπτά τους εξαρχής
τμηματικά, ενώ στους κλασικούς
χρόνους χωριστά μόνο το κεφάλι
και τα άκρα που εξείχαν. Ο άγνωστος
λοιπόν γλύπτης είχε επεξεργασθεί το
έργο του κατά τμήματα, τα οποία τελικά
είχε ενώσει.
Το άγαλμα εικάζεται ότι κατακρημνίσθηκε και
έσπασε εξαιτίας μεγάλου σεισμού κατά τον 6ο μ.Χ.
αιώνα, επί Ιουστινιανού. Η δημιουργία του με ένωση
πολλών τμημάτων εξηγεί το γεγονός ότι κατά τον
σεισμό έσπασε πολύ πιο εύκολα σε πολλά κομμάτια.
Αποτελείται από ένα μεγάλο κομμάτι κάτω από το
στήθος μέχρι τα πόδια, από ένα δεύτερο κομμάτι, που
είναι ο κορμός, το αριστερό φτερό (το δεξί προστέθηκε
αντιγράφοντας το αριστερό) και από το κεφάλι, που
δεν βρέθηκε ποτέ. Τα χέρια, τα φτερά και τα πόδια,
όπως και πολλά μέρη του ενδύματος είχαν σμιλευτεί
χωριστά πριν από την συναρμολόγηση. Τα φτερά ήταν
από δύο μεγάλα μάρμαρα συνδεδεμένα στην πλάτη
χωρίς εξωτερική στήριξη και αυτό δημιουργούσε πρόβλημα ισορροπίας στο άγαλμα, το οποίο ο γλύπτης
ωστόσο έλυσε χρησιμοποιώντας την πλώρη ως αντίβαρο.
Αρκετά χρόνια μετά την ανεύρεσή του, τo 1875,
Aυστριακοί αρχαιολόγοι είδαν στον τόπο της ανασκαφής
τα μάρμαρα, που ο Champoiseau νόμιζε ότι ανήκαν σε
τύμβο. Συσχετίζοντας ελληνικά νομίσματα, που απεικόνιζαν τη Νίκη σε πλώρες πλοίων, κατάλαβαν ότι τα
μαρμάρινα εκείνα κομμάτια ήταν τμήματα πλώρης. Ο
Champoiseau πληροφορήθηκε για τα μάρμαρα της πλώρης, ζήτησε έγκριση και το 1879, δεκαέξι χρόνια μετά
την ανεύρεση του αγάλματος, κατάφερε να μεταφέρει
κι αυτά στο Λούβρο. Η συναρμολόγηση και αποκατά-
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σταση (π.χ. του αριστερού φτερού, που βρέθηκε σε
πολλά κομμάτια και του δεξιού, που ουσιαστικά είναι
σχεδόν όλο προσθήκη μια που βρέθηκε ένα πολύ μικρό
κομμάτι του) ολοκληρώθηκε το 1884.
Τον Αύγουστο του 1939 η Νίκη απομακρύνθηκε με
μεγάλη δυσκολία με ξύλινη ράμπα, λόγω του πολέμου,
και φυλάχθηκε μαζί με την «Αφροδίτη της Μήλου» και
τους «Σκλάβους» του Μιχαήλ Αγγέλου στο Chateau de
Valencay .
Το 1950 η αμερικανική αρχαιολογική αποστολή με
επικεφαλής το ζευγάρι των αρχαιολόγων Karl και Phyllis
Lehmann βρήκαν και τμήματα του δεξιού χεριού
της Νίκης και λίγο αργότερα εντόπισαν
στο Kunsthistorisches Museum της Βιέννης και δάκτυλα του δεξιού χεριού,
που ήταν εκεί ακαταχώρητα και
κανείς δεν εγνώριζε ότι ανήκαν
στη Νίκη. Η δεξιά παλάμη ανασυστάθηκε αποκαλύπτοντας
ότι δεν κρατούσε σάλπιγγα,
όπως πολλοί επίστευαν μέχρι
τότε, και εκτίθεται επίσης στο
Λούβρο, σε χωριστή βιτρίνα
κοντά στο άγαλμα.
Πρόσφατα το Μουσείο του
Λούβρου ανακοίνωσε ότι έχει
συγκεντρώσει ήδη το ποσό των
5 εκατομμυρίων ευρώ, απαιτούμενο για τη συντήρηση του γλυπτού,
που απομακρύνθηκε για τον σκοπό
αυτό. Η θέση του θα παραμείνει κενή στην
κορυφή της κλίμακας Daru του Μουσείου για
έναν περίπου χρόνο.
Από τον φίλο και συνεργάτη του περιοδικού μας Δρ.
Πασχάλη Χριστοδούλου ελάβαμε την πολύ ενδιαφέρουσα επισήμανση, ότι η Νίκη της Σαμοθράκης απετέλεσε το πρότυπο παράστασης των αγγέλων στην
βυζαντινή και δυτική ζωγραφική. Στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχει μεν αναφορά στη μορφή των
αγγέλων, αλλά η απεικόνισή τους αποκλείεται λόγω
του χωρίου της Εξόδου “...ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον
ουδέ παντός ομοίωμα…’’. Αντίθετα στην Καινή Διαθήκη
οι άγγελοι εικονίζονται με συγκεκριμένη μορφή.
(Εγκυκλ. ΗΛΙΟΣ, λήμμα Άγγελος)
Βιβλιογραφία:
1. Σαμοθράκη, Σόφης Παπαγεωργίου, Εκδ. Συλλόγου προς
διάδοσιν των Ελλην. Γραμμάτων, Αθήνα 1982
2. Νίκη της Σαμοθράκης, Βικιπαίδεια
3. Σαμοθράκη, Oδηγός των ανασκαφών και του μουσείου,
Karl Lehmann, Εκδ. Ινστιτ. Καλών τεχνών Πανεπιστημίου
Ν. Υόρκης
Oι φωτογραφίες προέρχονται από το Λογοτεχνικό Ημε-

ρολόγιο 2014 - Αλεξανδρούπολη, εκδ. Θρακικός Οιωνός.
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ΘΡΑΚΙΚΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Θράκη - Βορέης - Ψύχος
και οι αρχαίοι συγγραφείς

Γράφει η Αλεξάνδρα Μποτονάκη

...ἦν δὲ χιὼν πολλὴ καὶ ψῦχος οὕτως ὥστε τὸ ὕδωρ ὃ ἐφέροντο ἐπὶ δεῖπνον ἐπήγνυτο καὶ ὁ οἶνος ὁ ἐν τοῖς ἀγγείοις,
καὶ τῶν Ἑλλήνων πολλῶν καὶ ῥῖνες ἀπεκαίοντο καὶ ὦττα.
(Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις Ζ. 4, 3)

(στη χώρα των Θυνών)1 ...«είχε πολύ χιόνι και ψύχος
ώστε το νερό που μετέφεραν για το δείπνο πάγωνε ως
επίσης και το κρασί μέσα στα αγγεία, και πολλών Ελλήνων
οι μύτες και τα αυτιά πάγωναν και σάπιζαν»

Στην ενότητα που ακολουθεί θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το υποτιθέμενο ερώτημα «πώς εισέπρατταν
και αισθητοποιούσαν οι Αθηναίοι, που ζούσαν έναν ήπιο χειμώνα κάτω από τον αττικό ήλιο, τις πληροφορίες
γύρω από το ψύχος που επικρατούσε στη βορεινή Θράκη» κατά την αρχαιότητα. Λίγοι από τους Έλληνες της
νότιας Ελλάδας είχαν προσωπική εμπειρία γύρω από τη διαφορά του κλίματος, ακόμη και όταν άρχισαν οι
αποικισμοί. Οι συγγραφείς όμως, ποιητές και πεζογράφοι, από τον Όμηρο και μεταγενέστερα, μας προσφέρουν
πλήθος εντυπωσιακών εικόνων της χιονισμένης ή παγωμένης Θράκης και αισθητοποιούν με λυρικό ή δραματικό
ύφος ή απλά με ρεαλιστικές περιγραφές τις πληροφορίες αυτές. Ας μη ξεχνάμε ότι ο Θουκυδίδης, ο Ευριπίδης,
ο Ξενοφώντας και ο Ρωμαίος ποιητής Οβίδιος είχαν προσωπική εμπειρία του τι θα πει βόρεια χώρα.
Ο παγωμένος « βορέης» που έπνεε ορμητικός, που αναστάτωνε κατά τον χειμώνα το Αιγαίο και δυσκόλευε τα
ταξίδια των ναυτικών αλλά παράλληλα δρόσιζε το θερμό καλοκαίρι του Νότου με τις ετήσιες (μελτέμια), προκαλούσε
δημιουργικά τη φαντασία και το συναίσθημα των Έλλήνων της νότιας Ελλάδας. Η ορμή, η δύναμη και πολλές φορές
η ασυγκράτητα καταστροφική του μανία δημιουργούσε ανάλογες αντιδράσεις. Οι μύθοι και οι μυθικοί ήρωες θα είναι
οι πρώτοι που θα μας βοηθήσουν να δώσουμε μια πρώτη απάντηση στο υποθετικό ερώτημά μας
Σε προηγούμενη εργασία μας2 επισημάναμε τους θεούς του δωδεκάθεου3 ή και μικρότερους, τους οποίους
λάτρευαν από κοινού Έλληνες και Θράκες κατά τους ιστορικούς χρόνους και μετά την κάθοδο των Δωριέων: ο Δίας,
ο Άρης, ο Απόλλωνας, η Άρτεμη (Βενδίς ή Βενδίδα, δηλαδή η θεά της άγριας φύσης, των άγριων θηρίων και του κυνηγίου), ίσως η Ήρα, αργότερα ο Ερμής και βεβαίως ο Διόνυσος αναφέρονται ως κοινοί θεοί στους αρχαίους συγγραφείς και σχολιαστές. Από όλους αυτούς όμως ο Άρης, ο θεός του πολέμου, ο πιο σκληρός θεός του δωδεκαθέου,
οι αρχαίοι πίστευαν ότι είχε τη Θράκη ως μόνιμη κατοικία, μαζί με τον άγριο Βορέην.
Αισχύλου Πέρσες στ. 495-497.
Ο αγγελιοφόρος των Περσών αφηγείται την επιστροφή των ηττημένων στρατιών του Αρτάβαζου:

Ἠδωνίδ᾽ αἶαν· νυκτὶ δ᾽ἐν ταύτῃ θεὸς χειμῶν᾽ ἄωρον ὦρσε,
πήγνυσιν δὲ πᾶν ῥέεθρον ἁγνοῦ Στρυμόνος.

...φθάσαμε στη χώρα των Ηδωνών.4 Αυτή τη νύχτα, ο
θεός σήκωσε απρόσμενη κακοκαιρία και πάγωσε ολο
το ρεύμα του καθαρού Στρυμόνα...

Ο θεός του πολέμου λοιπόν, το πνεύμα της μάχης, που ικανοποιείται μόνο με αίμα και σφαγές και ελάχιστα ενδιαφέρεται αν υπηρετεί το δίκαιο, χαίρεται μάλιστα για κάθε βίαιο θάνατο προερχόμενο και από ασθένεια ακόμη, ο
ανθρωπόμορφος θεός που έχει υπερφυσικό ανάστημα, βγάζει τρομερές κραυγές, συνοδεύεται από δαίμονες - παιδιά
του, τον Δείμο (=τρόμο) και τον Φόβο, αυτός ο θεός έχει μόνιμη κατοικία τη Θράκη, τη χώρα με δυσκολοπολέμητο
περιβάλλον, όπως «δυσμαχώτατος» είναι και αυτός. Κι ακόμη περισσότερο απωθητική είναι έκφραση της απάνθρωπης
δύναμής του: Η Θράκη είναι η πατρίδα ενός από τους μυθικούς γιους του φοβερού θεού, η πατρίδα του βασιλιά των
Βιστόνων Θρακών5 Διομήδη6. Η εικόνα του Διομήδη σχηματίσθηκε εκτός ορίων ελληνικής ηθικής και αισθητικής. Ο
1. Θύννοι ή Θύνες: «πολεμικότατος θρακικός λαός παρά τη Σαλμηδυσσό» κοντά στον Βόσπορο.
2. Bλ. τ. 41ο σελ. 7 κ.ε. Θράκη - Θράκες - Εξελληνισμός των Θρακών
3. Η έννοια του δωδεκάθεου είναι σύλληψη των Ευρωπαίων διανοητών του 16ου και 17ου αι.
4. Ηδωνοί ή Ήδωνες: αρχαίος θρακικός λαός εγκατεστημένος μεταξύ του κάτω Στρυμόνα και του Νέστου με πολλές πόλεις(Αμφίπολη,
Νεάπολη (σημ. Καβάλα), Φίλιπποι, Σκαπτή Ύλη).
5. Βίστονες: αρχαίος θρακικός λαός εγκατεστημένος δυτικά των Κικόνων παρά τη Βιστονίδα λίμνη
6. Ο Διομήδης και τα ανθρωποφάγα άλογά του δεν ήταν προφανώς ο Ομηρικός Διομήδης, γιος του Τυδέα και σύντροφος του Οδυσσέα.
Κι αυτός όμως στα Ομηρικά κείμενα σχετίζεται με τη Θράκη και τα ξακουστά άλογά της όχι όμως τα ανθρωποφάγα. Ο ομηρικός
Διομήδης σκότωσε τον βασιλιά των Θρακών και σύμμαχο των Τρώων Ρήσο και του πήρε τα άλογά του, που ήταν λευκά σαν το χιόνι και
γρήγορα σαν τον άνεμο. (Ιλιάδα, Κ, στ. 34)
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Διομήδης κρατούσε αλυσοδεμένα τα ανθρωποφάγα άλογα, των οποίων τα ονόματα μάλιστα διασώζονται, και τους
έδινε ως τροφή τους διερχόμενους από τη χώρα του ξένους. Σύμφωνα μάλιστα με κάποια παράδοση και οι αήττητες
αμαζόνες ήταν κόρες του Άρη [1] και κατοικούσαν στην μακρινή αυτή χώρα.
Δε θα μπορούσε λοιπόν να εκφρασθούν πειστικότερα οι ανεξέλεγκτες δυνάμεις της φύσης που επικρατούσαν
στη φαντασία των Νοτίων Ελλήνων παρά με τον θεό Άρη και με τους τυχόν απογόνους του, με την εξωτερική του
εικόνα, με το ήθος και τις ιδιότητές του, αλλά, το σημαντικότερο, με τις απάνθρωπες συνέπειες των αποφάσεων
και των πράξεών του.
Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, στ. 190-197
Ο χορός, δηλαδή οι γέροντες τους οποίους είχε καλέσει ο Οιδίποδας για να τους αναγγείλει την απάντηση του
Απόλλωνα, ενώ θρηνούν για τη φοβερή επιδημία, σε μια αποστροφή προς «Τον Άρη τον ολέθριο κάμε να φύγει τον
ορμητικό αλλά χωρίς χάλκινες ασπίδες» εφ’ όσον η επιδημία δεν είναι πόλεμος, τον διώχνει μακριά από τη Θήβα, να
πάει στην πατρίδα του τη Θράκη και απεικονίζει το μέγεθος της θαλασσοταραχής στα παράλια της Θράκης και
τους αφιλόξενους όρμους της ή στη Μαύρη θάλασσα ή εκεί όπου βογγά ο θρακιώτικος βοριάς...

Ἄρεά τε τὸν μαλερόν, ὃς νῦν ἄχαλκος ἀσπίδων φλέγει με
περιβόατος ἀντιάζων, παλίσσυτον δράμημα νωτίσαι πάτρας
ἄπουρον, εἴτ᾽ ἐς μέγαν θάλαμον Ἀμφιτρίτας εἴτ᾽ ἐς τὸν
ἀπόξενον ὅρμων Θρῄκιον κλύδωνα· ...

Τον Άρη τον ολέθριο κάμε να φύγει τον ορμητικό αλλά
χωρίς χάλκινες ασπίδες...
... ή στη Μαύρη θάλασσα ή εκεί όπου βογγά ο θρακιώτικος βοριάς...

Οι περισσότεροι μύθοι, στους οποίους παρεμβαίνει ο Άρης,
είναι φυσικά μύθοι πολεμικοί και αφηγήσεις μαχών. Ο θεός
όμως δεν είναι πάντα νικητής. Αντίθετα φαίνεται πως οι Έλληνες από την ομηρική εποχή ικανοποιούνταν να δείχνουν
τη βάναυση δύναμη του Άρη να συγκρατείται ή να ξεγελιέται
από την εξυπνότερη δύναμη του Ηρακλή ή από τη σθεναρή
σοφία της Αθηνάς. [1]

Η μυθοποιητική φαντασία των Ελλήνων διαμόρφωσε
όμως και μύθους κάθαρσης του κακού και αφήνει μόνη τη
μακρινή βόρεια χώρα να φορτώνεται το βάρος του «δυσμαχώτατου» περιβάλλοντος.
Π.χ. στον «ηλιακό»
ήρωα Ηρακλή ανατέθηκε από τον Ευρυσθέα να φέρει στις Μυκήνες τα ανθρωποφάγα άλογα, ώστε να λυτρωθούν οι ξένοι και οι ναυτικοί που έπλεαν στο βορεινό
Θρακικό πέλαγος. Ο Ηρακλής έφθασε στη Θράκη όχι από τη θάλασσα αλλά από
τη στεριά, έδωσε στα άλογα να φάνε τον Διομήδη, αυτά ηρέμησαν και έτσι τα
οδήγησε ήσυχα στις Μυκήνες, εκτελώντας τη διαταγή του Ευρυσθέα. Ο συμβολισμός καταφανής.
Ο άθλος αυτός του Αττικού ήρωα [1] ερμηνεύεται μάλιστα πιο αναλυτικά από
τον Γάλλο μελετητή Decharme [5] ως εξής: Στο πρόσωπο του βασιλιά Διομήδη
μπορούμε να δούμε την τρικυμία του Θρακικού πελάγους και στα ανθρωποφάγα άλογα μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη σφοδρή πνοή της θύελλας που
ορμώντας στις απόκρημνες ακτές της Θράκης υψώνει τα κύματα, τσακίζει τα διερχόμενα πλοία και πνίγει τους
ανθρώπους που επιβαίνουν σ` αυτά.
Ο Ευριπίδης ο οποίος έζησε στη βορεινή Θράκη με την ευρύτερη βεβαίως γεωγραφική της έκταση μας συγκινεί με
τις δυνατές ρεαλιστικές εικόνες και συχνά αναφέρεται στην «χιόνι κατάρρυτον» Θράκην και τους «δυσχειμέρους»τόπους της.
Ευριπίδου Ρήσος στ. 436-441
Ο Ομηρικός βασιλιάς της Θράκης Ρήσος απολογούμενος στους συμμάχους του Τρώες για την αργοπορία του
«έφθασα αφού πέρασα με τα πλοία την είσοδο του πόντου» και αφού περιγράφει τις άλλες δυσκολίες που τον καθυστέρησαν τονίζει «τέτοιοι παγωμένοι θυελλώδεις άνεμοι επικρατούσαν στη θάλασσσα της Θράκης και στους Παίονες»7
... έφθασα αφού πέρασα με τα πλοία την είσοδο του
...ἥκω περάσας ναυσὶ πόντιον στόμα, τὰ δ᾽ ἄλλα πεζὸς γῆς
πόντου...
περῶν ὁρίσματα οὐχ ὡς σὺ κομπεῖς τὰς ἐμὰς ἀμύστιδας,
... τέτοιοι παγωμένοι θυελλώδεις άνεμοι επικρατούσαν
οὐδ᾽ ἐν ζαχρύσοις δώμασιν κοιμώμενος, ἀλλ᾽ οἷα πόντον
στη θάλασσα της Θράκης και στους Παίονες...7
Θρῄκιον φυσήματα κρυσταλλόπηκτα Παιόνας τ᾽ ἐπεζάρει,...
7. Παίονες, αρχαίος Θρακικός λαός που εγκαταστάθηκε στη Μακεδονία τον 6ο αι. π.Χ. περί τον άνω ρου του Στρυμόνα και του Αξιού.
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Ευριπίδου Άλκηστις στ. 64-67
Ο Απόλλωνας προσπαθεί να πείσει τον Θάνατο να μη πάρει μαζί του στον κάτω κόσμο την Αλκηστη και τον
απειλεί ότι θα την πάρει με βία, γιατί «τέτοιος άνδρας θα έλθει στα ανάκτορα του Φέρητος, σταλμένος από τον Ευρυσθέα μέσα από την πολύ ψυχρή γη της Θράκης να πάρει το αμάξι με τα άλογα» εννοώντας τον Ηρακλή ο οποίος
θα εκτελέσει τον 8ο άθλο του, δηλαδή να φέρει στις Μυκήνες τα ανθρωποφάγα άλογα του Διομήδη.

...τοῖος Φέρητος εἶσι πρὸς δόμους ἀνήρ, Εὐρυσθέως πέμψαντος ἵππειον μέτα ὄχημα Θρῄκης ἐκ τόπων δυσχειμέρων,...

...τέτοιος άνδρας θα έλθει στα ανάκτορα του Φέρητος,
σταλμένος από τον Ευρυσθέα μεσα από την πολύ ψυχρή
γη της Θράκης να πάρει το αμάξι με τα άλογα...

Ο Σοφοκλής όμως, που δεν έχει προσωπική εμπειρία, μεταφέρει τη γενική αίσθηση που επικρατούσε στην Αθήνα
για την περιοχή αυτή, τη χρησιμοποιεί ποιητικά και, συνθέτοντας μεταφορές ή εικόνες, μας υποβάλλει την έντονα
τραγική ατμόσφαιρα που επιδιώκει να δημιουργήσει και που είναι και ο τελικός του στόχος.
Σοφοκλέους Αντιγόνη στ. 586-592
Σε μια ιδιαιτέρως παραστατική παρομοίωση για τη δυστυχία των ανθρώπων ο ποιητής περιγράφει τη δύναμη
και την καταστροφική μανία του θρακικού ανέμου.

...ὁμοῖον ὥστε πόντιον οἶδμα δυσπνόοις ὅταν Θρῄσσησιν
ἔρεβος ὕφαλον ἐπιδράμῃ πνοαῖς, κυλίνδει βυσσόθεν κελαινὰν θῖνα καὶ δυσάνεμον, στόνῳ βρέμουσι δ᾽ ἀντιπλῆγες
ἀκταί.

...όμοια όπως, όταν το θαλάσσιο κύμα ορμήσει με ενάντιους θρακιώτικους ανέμους, το κάτω από τη θάλασσα
κύμα ανακατεύει, από το βυθό, μαύρη άμμο και οι ανεμοτάρακτες ακτές βογγούν με αναστεναγμό.

Ορφικοί ύμνοι 80
Ο ποιητής των Ορφικών Ύμνων, με το μεγαλοπρεπές ύφος που χαρακτηρίζει την ποίησή του, δίνει μια μοναδική
εικόνα ... με πλήθος επιθέτων, συνθέτων και ωραίων ρημάτων.

Χειμερίοις αὔρασι δονῶν βαθὺν ἠέρα κόσμου, κρυοπαγὴς
Βορέα, χιονώδεος ἔλθ᾽ ἀπὸ Θράικης λῦέ τε παννέφελον
στάσιν ἠέρος ὑγροκελεύθου ῥιπίζων ἰκμάσιν νοτεραῖς
ὀμβρηγενὲς ὕδωρ, αἴθρια πάντα τιθείς, θαλερόμματον
αἰθέρα τεύχων ἀκτίνες ὣς λάμπουσιν ἐπὶ χθονὸς ἠελίοιο.
...αὐτὰρ οἱ ζαμενὴς Βορέης στροφάδεσσιν ἀέλλαις ἁρπάξας
ἐκύλινδε διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλας Βιστονίης, ἵνα κῆρ᾽
ὁλοὴν καὶ πότμον ἐπίσπῃ.

Με χειμέρια φυσήματα δονώντας του κόσμου τον πυκνό
αέρα, συ ο παγερός Βοριάς, έλα απ’ τη χιονισμένη
Θράκη, και διέλυε το βαρυσύννεφο σταμάτημα του
υγροπέραστου αέρα φυσώντας με νοτερές δροσιές το
βροχογέννητο ύδωρ, κάμνοντας αίθρια τα πάντα, φτιάχνοντας τον αιθέρα ωραιόφθαλμον καθώς οι αχτίδες
του ήλιου λάμπουν πάνω στη γη.
Έπειτα τον ανήρπασεν ο ορμητικός Βορέας εν μέσω
στροβιλιζομένων θυελλών και τον εκύλιεν ανά τους πυκνούς δρυμούς και τα δάση της Βιστονίας, δια να εύρη
εκεί μοίραν ολεθρίαν και τύχην κακήν.

Αν προσπεράσουμε τους συμβολισμούς των μύθων, η Θράκη αποτελούσε το πέρασμα πολεμικών λαών ανά τους
αιώνες και όχι μόνο στην αρχαιότητα και μάλιστα, πριν εμφανισθούν νέοι πολεμικοί λαοί, βόρεια της Μακεδονίας.
Στη θάλασσα οι Έλληνες ήταν κυρίαρχοι και ο κίνδυνος κάποιου λαού που θα απειλούσε την υπόσταση των ελληνικών φύλων, υπαρκτός ή ανύπαρκτος, θα ερχόταν από την περιοχή που έστελνε προειδοποιητικά τον ορμητικό
Βορέην και αναστάτωνε την καθημερινή ζωή των αρχαίων μας.
Σταχυολογήσαμε μερικά ενδεικτικά αποσπάσματα από αρχαίους συγγραφείς, τα οποία δίνουν ανάγλυφη τη γενική
εικόνα που είχαν οι Έλληνες της νότιας Ελλάδας, γύρω από το ψύχος και τη δύναμη του ανέμου που ορμούσε απειλητικός
από το βορρά. Ανάλογες πληροφορίες ή εικόνες συναντούμε και σε άλλους συγγραφείς ή ποιητές: στον Ησίοδο, Ηρόδοτο,
Πλάτωνα, Αριστοφάνη, Αριστοτέλη Στράβωνα, Παυσανία κ.ά. Όλοι χαρακτηρίζουν τη Θράκη ως χώρα ψυχρή και
παγωμένη από την οποία «εξέρχονται αι πάχναι του χειμώνος και αι τρικυμίαι της θαλάσσης». [2].
Αυτή η εντύπωση, με το πέρασμα των αιώνων, έχει ανατραπεί; Η απάντηση δική σας και όλων των νεοελλήνων!
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Βιβλιογραφία
1) Pierre Grimal, Λεξικό της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Μυθολογίας. Έκδοσις Επιστημονικών Βιβλίων και περιοδικών.
Θεσσαλονίκη 1991.
2) Κωνσταντίνου Κουρτίδου, Ιστορία της Θράκης Από των
αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι το 46 μ.Χ. Εκδόσεις ΔΙΟΝ
3) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στο μύθο Εκδοτική Αθηνών. Επόπτης: Ιωάννης Κακριδής.

4) Αχιλλέως Σαμοθράκη, Ιστορικόν και Γεωγραφικόν Λεξικόν
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Ι. Οικονομίδου).
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ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ

-

ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΑΣ

Οι παρυφές της πόλης - Α’ Δημοτικό Σχολείο
Γράφει (ως συμπλήρωμα στο σχετικό κείμενο του Ζ. Αλεξιάδη) o Aπόστολος Ιωαννίδης
Στα δυτικά της πόλης δίπλα στη σημερινή εκκλησία
της Αγ. Κυριακής είναι κτισμένο το Α' Δημοτικό Σχολείο
της πόλης, ένα μεγαλοπρεπές κτήριο για την εποχή του,
με πολύ καλή αρχιτεκτονική γραμμή, εφάμιλλο της Ακαδημίας και του Γυμνασίου. Ήταν σαν τον γίγαντα φρουρό
των δυτικών πλευρών της πόλης και χώρος μάθησης για
τα μισά σχεδόν παιδιά της πόλης μέχρι το 1952.
Ως κάτοικος της περιοχής μέχρι το 1957 αλλά και ως
μαθητής στο σχολείο μέχρι το 1947 επιθυμώ να σας θυμίσω αρκετά, τόσο για το Α' Δημοτικό Σχολείο όσο και
για την περιοχή του, πολλά από τα οποία οφείλονται και
στους δάσκαλους γονείς μου, που υπηρέτησαν σ’ αυτό
το Σχολείο και φρόντιζαν να εμπλουτίζουν τη μνήμη μου
με τα σημαντικά γεγονότα μέχρι τη συνταξιοδότησή τους
(1957).
Μετά τον πόλεμο, το σχολείο ξανάνοιξε τον Οκτώβριο
του 1944 με όποιους δάσκαλους βρέθηκαν στην πόλη,
μεταξύ των οποίων και ο πατέρας μου Κυρ. Ιωαννίδης·
εποχή πολύ δύσκολη, με φτώχεια και ελλείψεις, αλλά
εκείνα τα "μεγάλα" τότε παιδιά της Στ' τάξης (όλοι είχαν
χάσει 2-3 χρονιές με τον πόλεμο) και οι δάσκαλοί τους είχαν το κουράγιο να οργανώσουν και θεατρική παράσταση
για την επέτειο της 25ης Μαρτίου ή της 14ης Μαΐου.
H παρακάτω φωτογραφία βρέθηκε στα χαρτιά-αρχεία
του πατέρα μου, που ήταν και ο οργανωτής της παράστασης, και φωτογραφήθηκε με τους μαθητές του.

Από το 1945 και μετά υπηρέτησαν στο σχολείο οι δάσκαλοι Γεώργιος Ηλιόπουλος, Παπαδόπουλος και Δ. Παπαδόπουλος και οι δασκάλες Αικατ. Γιαννικάκη, Ευγενία
Σέττα, Ελένη Νικολαΐδου και η νηπιαγωγός Θεόπη Χρυσοχόου-Ιωαννίδου (που ήταν σχεδόν μόνιμη από το 1936
έως το 1957).
Στην παραπλεύρως φωτογραφία του 1951 είναι όλοι
τους παρόντες εκτός της Αικατ. Γιαννικάκη που για
λόγους που δε θυμόμαστε, ούτε εγώ ούτε η κόρη της
Ειρήνη, είχε αντικατασταθεί από άλλη δασκάλα, ίσως
την εικονιζόμενη Χαρίκλεια Ρήγα.

Μια ακόμη φωτογραφία του 1952 στα σκαλοπάτια
του σχολείου απεικονίζει αναμνηστικά το νηπιαγωγείο
με 40 παιδάκια (μια χρονιά ήταν και 72) με τη νηπιαγωγό
τους Θεόπη Χρυσοχόου-Iωαννίδου, μεταξύ των οποίων
με δυσκολία αναγνωρίζω (εκτός λάθους) τους Γ. Ρακιντζή, Υβόννη Δαΐδου και Γεώργιο Ιωαννίδη.

Απο τον αυλόγυρο του σχολείου, δυτικά της σημερινής οδού 28ης Οκτωβρίου μέχρι το σπίτι του Μπομποτά,
το δημόσιο δρόμο και το ρέμα με τη γέφυρα του Βατικιώτη υπήρχε ένας ανοιχτός χώρος, “η αλάνα μας”, τόπος συγκέντρωσης και παιχνιδιού για τις ελεύθερες ώρες
μας, όχι μόνο ως μαθητές του Α' Δημοτικού Σχολείου
αλλά και ως γυμνασιόπαιδα.
Εκεί παίζαμε ποδόσφαιρο με όποιο τόπι και παπούτσια είχαμε στη διάθεσή μας, εκεί μάθαμε να τρέχουμε,
εκεί μερικοί από τους μετέπειτα πρωταθλητές μας πρωτοπήδησαν εμπόδια από σχοινί, εκεί διαγωνιζόμασταν
στον καλύτερο χαρταετό και ποιος θα κόψει με ξυραφάκι την καλούμα του άλλου, εκεί ... εκεί ... στην αλάνα
του Α' Δημοτικού Σχολείου περνούσαμε τις ώρες παιχνιδιού, με φόντο πάντα το κτήριο του σχολείου που
σαν φύλακας μάς επέβλεπε. Από το 1947 η αλάνα μας
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άρχισε να περιορίζεται και να μικραίνει. Ένα μικρό μέρος της κοντά στο σχολείο καταλήφθηκε από αχυροκαλύβες για στέγαση προσφύγων του εμφυλίου, άλλο
ένα μικρό μέρος της καλλιεργήθηκε και σιγά σιγά οικοπεδοποιήθηκε και κτίστηκε. Έτσι έγινε τελικά μια
όμορφη συνοικία με την εκκλησία της Αγ. Κυριακής και

με τις νέες πολυόροφες οικοδομές να κρύβουν τη θέα
του Α' Δημοτικού Σχολείου που βρίσκεται όμως παρά
τα χρόνια που πέρασαν εκεί, στον αυλόγυρό του, δείγμα
αρχιτεκτονικής και στερεάς κατασκευής της εποχής
αλλά και αναμνήσεων για όσους έμαθαν τα πρώτα τους
γράμματα στους χώρους του.

Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο
της Ζαριφείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας
Γράφει η Ειρήνη Γιαννικάκη-Μαγιάφα
Διαβάζοντας το τελευταίο τεύχος του «Φάρου της
Αλεξανδρούπολης» συγκινήθηκα ιδιαιτέρως για την παρουσίαση των Δημοτικών Σχολείων της πόλης μας και
την αναφορά στους δασκάλους τους.
Ζήλεψα! δεν το κρύβω, γιατί κι εγώ πέρασα από
εκείνα τα σχολεία, το Πρότυπο της Ακαδημίας, αλλά
κυρίως γιατί είχα την τύχη μια από τις δασκάλες του
να είναι η μητέρα μου. Σε μια συζήτηση που είχα με μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, που κατά σύμπτωση
είναι βαπτιστικιά της μητέρας μου, και με δική της προτροπή θέλησα να γράψω λίγα λόγια για εκείνη και την
πορεία της ως δασκάλα. Ελπίζω να μη το θεωρήσετε
εγωιστικό.
Η μητέρα μου Ακατερίνη Παπαδοπούλου-Γιαννικάκη
γενννήθηκε στους Επιβάτες της Ανατολικής Θράκης,
κάπου εκεί στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Το
χωριό της είχε την τύχη να έχει τα ονομαστά «Αρχιγένεια
Εκπαιδευτήρια» όπου φοίτησε και έγινε δασκάλα.
Όταν μετά το 1922 αναγκάστηκαν να φύγουν οι Επιβατιανοί λόγω του διωγμού από την Ανατολική
Θράκη –ανταλλαγή το είπαν– βρέθηκε κάτω από την
προστασία του μεγάλου δασκάλου και παιδαγωγού Θ.
Κάστανου1 που την κάλεσε όπως και άλλες μαθήτριές
του, να επανδρώσουν τη Ζαρίφειο Παιδαγωγική Ακαδημία στην Αλεξανδρούπολη, όπου και εργάσθηκε ως
δασκάλα έως την έκρηξη του πολέμου το 1940. Κατά
το διάστημα εκείνο γνωρίστηκε με τον Κρητικό Αλέξανδρο Γιαννικάκη, υπάλληλο της Τραπέζης Ελλάδος, ο
οποίος εκτελούσε χρέη ταμία στο Δημόσιο Ταμείο Αλεξανδρούπολης, και παντρεύτηκαν.
Με τον πόλεμο όμως οι Δ.Υ. της πόλης υποχρεώθηκαν να μετακινηθούν από τη Βουλγαροκρατούμενη πόλη
και αφού η Αικατ. Γιαννικάκη πέρασε από τα σχολεία
του Ναυπλίου και τη Μαράσλειο στην Αθήνα, κατέληξε,
ως το τέλος του πολέμου, στη Θεσσαλονίκη.
Μετά τον πόλεμο επιστρέφοντας στην Αλεξανδρούπολη τοποθετήθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχοείο με διευθυντή τον Γεώργιο Ηλιόπουλο και από εκεί συνταξιοδοτήθηκε το 1955.
Εδώ θα κάνω μια παρένθεση.
Εγώ προσωπικά φοίτησα στην Γ’ τάξη στο Πρότυπο
της Ακαδημίας όπου είχα την τύχη να έχω δασκάλους

1967

μου τους αξέχαστους Πανδώρα Γκόνου και Γιώργο Γεωργιάδη που θυμάμαι πάντα με συγκίνηση κι ευγνωμοσύνη για τα όσα διδάχτηκα από εκείνους τους εξαίρετους δασκάλους. Τώρα βλέπω πάντα με συγκίνηση τον
γιο του δασκάλου μου, Τώνη, με τον οποίο μάλιστα περάσαμε τα παιδικά μας χρόνια παίζοντας παρέα στην
ίδια αυλή στη Θεσσαλονίκη.
Πόσοι μαθητές πέρασαν από τα χέρια της –δούλεψε
35 χρόνια– δεν ξέρω! Εκείνο για το οποίο όμως είμαι σίγουρη και περήφανη είναι ότι όσοι την είχαν δασκάλα
την αγαπούσαν ιδιαιτέρως γιατί ήταν καλή δασκάλα και
παιδαγωγός, αγαπούσε τα παιδιά και, παρά την κάποια
αυστηρότητά της, ήταν γλυκύτατος άνθρωπος.
Μετά το 1955 δε ζήσαμε στην Αλεξανδρούπολη αλλά
πολλοί μαθητές της, που με ξέρουν, μου μιλούν ακόμα
με τα καλύτερα λόγια για τη δασκάλα τους, την αείμνηστη μητέρα μου Αικατερίνη Παπαδοπούλου-Γιαννικάκη.
Ευχαριστώ το περιοδικό μας για τις ευκαιρίες που
μας δίνει πάνω σε διάφορα θέματα, καθώς και όσους
εργάζονται γι’ αυτό με τόσο ζήλο. Εύχομαι να εκδίδεται
για πολλά ακόμα χρόνια γιατί για εμάς ειδικά που είμαστε τόσο μακριά από την αγαπημένη μας Αλεξανδρούπολη είναι πραγματικά ο «φάρος» μας. Ευελπιστώ να
γίνει και φάρος για τα εγγόνια μας.
Καλή Χρονιά!…

1. Δες «Πρόσωπα και Μορφές της Αλεξανδρούπολης», έκδοση Π.Ψ.Σ.Α.Α., Θ. Κάστανος, σελ. 97.
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Tο 5ο Δημοτικό Σχολείο
Γράφει ο Ζαφείρης Αλεξιάδης
ήταν για τα παιδιά κάτι ανάμεσα σε μαμά και σε δασκάλα.
Ήταν το πιο μικρό, το πιο ασήμαντο σχολείο της ΑλεΣτο διάλειμμα, ένα διάλειμμα κάναμε που κρατούσε από
ξανδρούπολης, παραρριγμένο θαρρείς έξω σχεδόν από
μισή έως μία ώρα, έπαιρνε το πλέξιμό της και καθόταν
την πόλη, εκεί στην Εξώπολη, ανάμεσα σε αμπέλια και
στη σκιά της μεγάλης λεύκας που ήταν καταμεσής της
σε σιταροχώραφα.
αυλής, περιμένοντας πότε να χτυπήσει το κουδούνι και
Ως κτήριο ήταν στον τύπο των σχολείων με μια
να ξαναμαζευτούν τα παιδιά μέσα από τις κληματίδες
αίθουσα αριστερά, μια δεξιά, στη μέση ένα μικρό χολ,
των αμπελιών όπου πηγαίναμε για μια ξεχασμένη από
και το μικρό γραφείο του διευθυντή. Μόνο που στο δικό
τον τρύγο καμπανάρα, με δυο τρεις ρώγες, ή για ένα...
μας σχολείο δεν είχε κτισθεί η δεύτερη αίθουσα και
ψιλοκατούρημα μια που το σχολείο μας δεν είχε τουαέμενε έτσι κολοβό με τις αναμονές στον πέτρινο τοίχο
λέτες.
να την περιμένουν.
Ο κύριος Παπαγεωργίου, εξαίρετος δάσκαλος, με
Ήταν ένα διθέσιο σχολείο με δυο δασκάλους, τον
μια αυξημένη δόση αυστηρότητας, είχε τις τρεις μεγάλες
κύριο Παπαγεωργίου και την κυρία Ευτέρπη. Το 5ο Δητάξεις και το μαλλί του κοντοκουρεμένο με τη μηχανή,
μοτικό Σχολείο μάζευε παιδιά από τους προσφυγικούς
κατά το γερμανικό σύστημα, όπως σχολίαζαν οι μεγάοικισμούς Αλήμπεη και Παράγκες, βόρεια της σιδηρολοι.
δρομικής γραμμής που ένωνε τους δύο σταθμούς, τον
Στο διάλειμμα έπαιρνε τον δρόμο με τα χέρια πίσω
Επιβατικό όπου σήμερα είναι το ΚΑΠΗ και τη Στρατιωτική
του και περιδιάβαινε ανάμεσα στα αμπέλια και στις αναΣτάση, το «Καλμιλετέρ», όπως το λέγαμε.
μνήσεις που κουβαλούσε από την πατρίδα των παιδικών
Για δεύτερη αίθουσα χρησιμοποιούσε ένα χαμηλό
του χρόνων, την Ανατολική Θράκη.
πλινθόκτιστο κτίσμα όπου δίδασκε στις τρεις μικρές
Κάποτε, το 1940, «μεγάλωσα» πια και θα πήγαινα κι
τάξεις η κυρία Ευτέρπη.
εγώ επιτέλους στο σχολείο! Αρχές Σεπτεμβρίου με πήρε
Το σχολείο μας, όσο υστερούσε σε κτήριο, τόσο
ο παππούς μου και με πήγε στο σχολείο της γειτονιάς
υπερτερούσε των άλλων σχολείων σε αυλή. Αυλότοιχος
μου, να με γράψει. Εντύπωση μου έκανε που επάνω
που να την περιορίζει δεν υπήρχε. Όλη η περιοχή γύρω
στο πλατύσκαλο δύο μεγάλα παιδιά, ένα αγόρι και ένα
του αμπέλια, χωράφια, αυλές σπιτιών, όλα ήταν αυλή
κορίτσι, με τη στολή της ΕΟΝ, της νεολαίας του Μεταξά,
του σχολείου. Πέρα από αυτά, μπροστά του απλωνόταν
στέκονταν ακίνητα σαν αγάλματα και, όταν πλησιάσαμε,
μια καταπληκτική αλάνα με πέντε-έξι αιωνόβιες ασημοσήκωσαν το χέρι και μας χαιρέτησαν με τον γνωστό
λεύκες και ανάμεσά τους μια νερομάνα, μια δυνατή
τους χαιρετισμό. Πολύ μου άρεσε και προς στιγμήν
πηγή, που με το άφθονο νερό της πότιζε αυλές και περισκέφθηκα πως όλα τα σπουδαία πράγματα είναι για
βόλια και όχι μόνο. Κάθε πρωί στην αλάνα, εκτός από τα
τους μεγάλους.
παιδιά του σχολείου, συγκεντρώνονταν και βόδια και
Η χαρά μου όμως ως μαθητής του σχολείου κράτησε
αγελάδες που τα έπαιρνε ο «δάσκαλός» τους, ο αγελαπολύ λίγο. Μετά ένα μήνα, το σχολείο έκλεισε και στο
δάρης και τα οδηγούσε στο Μερά για βοσκή.
παιδικό μου μυαλό, δυστυχώς, άρχισα να σωρεύω αναΗ νερομάνα και σήμερα πηγάζει δυνατή και ασταμάμνήσεις από τις συμφορές του πολέμου.
τητη. Ο Μεράς, όπου βοσκούσαν τα γελάδια, δεν υπάρχει
γιατί εκεί έγινε το δεύτερο νεκροταφείο
της πόλης.
Και άλλα ζώα και προβατάκια και κατσικάκια μαζεύονταν στην αλάνα και έσμιγαν με τα παιδιά του σχολείου για να δροσιστούν, τα μεν από τα νάματα της παιδείας, τα δε από τα νάματα της νεροπηγής.
Αλλά και καμήλες έρχονταν κατά καιρούς για να γεμίσουν το ντεπόζιτο νερού
που είχαν στην κοιλιά τους, πριν ξεκινήσουν για τις ορεινές περιοχές μεταφέροντας εμπορεύματα ή στην επιστροφή
τους φορτωμένες με φουντούκια, με καρύδια και με ξυλοκάρβουνο. Και εμείς,
μια σταλιά παιδιά τότε, θαυμάζαμε το
θεόρατο ύψος τους και τα πιο τολμηρά
από εμάς περνούσαμε κάτω από τις κοιλιές τους.
Μαθητική παράσταση επί τη λήξει του σχολ. έτους 1956.
Η κυρία Ευτέρπη, όπως συμβαίνει με
Οι γονείς την παρακολουθούν και την απολαμβάνουν.
όλες τις δασκάλες των μικρών τάξεων,
(Αρχείο Μαριάνθης Δηλοπούλου)
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Σταύρος Κυβόπουλος - Βενετία Παπαλάσκαρη

Γράφει η Δώρα Κυβοπούλου-Αλεξανδρή

Το 1939, αφού τελείωσαν το εξατάξιο στο Διδασκαλείο Αλεξανδρούπολης, ο Σταύρος Κυβόπουλος από την Παλιά Χηλή Κωνσταντινουπόλεως και η Βενετία Παπαλάσκαρη από την Αίνο της
Ανατολικής Θράκης, διορίστηκαν στα Αμπελάκια Ορεστιάδος του
Έβρου ως δάσκαλοι.
Νέα παιδιά γνωρίστηκαν εκεί και παντρεύτηκαν. Η ζωή εκεί
ήταν πολύ δύσκολη, με αντίξοες συνθήκες. Λάσπη, ανέχεια και
εξακόσια παιδιά στο σχολείο το οποίο αυτοί δημιούργησαν.
Έξι χρόνια έμειναν στα Αμπελάκια και μετά κατέβηκαν στην
Ορεστιάδα, όπου ο Σταύρος Κυβόπουλος δίδαξε ως καθηγητής
στο Γυμνάσιο Ορεστιάδος λόγω έλλειψης πτυχιούχων καθηγητών.
Έπειτα υπηρέτησαν στο Διδυμότειχο, Αισύμη, Άβαντα επί τρία
χρόνια και στη Μαΐστρο επί δέκα χρόνια.
Μετά από 28 χρόνια στην ύπαιθρο, ο μεν Σταύρος Κυβόπουλος
έγινε διευθυντής στο Ε’ Σχολείο Αλεξανδρουπόλεως, η δε Βενετία
Παπαλάσκαρη-Κυβοπούλου έγινε διευθύντρια στο Α’ Σχολείο Αλεξανδρουπόλεως. Μετά από 37 ολόκληρα χρόνια δουλειάς συντα-

Το ζεύγος Σταύρος και Βενετία Κυβοπούλου με τα
δύο παιδιά τους, τη Θεοδώρα ΚυβοπούλουΑλεξανδρή και τον Βασίλειο Κυβόπουλο

O Σταύρος Κυβόπουλος και η Βενετία Παπαλάσκαρη-Κυβοπούλου
με μαθητές τους

ξιοδοτήθηκαν. Εργάσθηκαν και σε άλλα σχολεία της Αλεξανδρούπολης ως αποσπασμένοι.
Το ζεύγος Κυβόπουλος - Παπαλάσκαρη
άφησε εποχή: δημιούργησε σχολεία, οργάνωσε κήπους σχολείων και διαμόρφωσε ανθρώπους με καλούς χαρακτήρες. Όλοι οι μαθητές τους θυμούνται με πολλή αγάπη.
Ο Σταύρος Κυβόπουλος υπηρέτησε στον
στρατό ως αξιωματικός του Ιππικού και στη
συνέχεια στο στρατολογικό γραφείο Αλεξανδρουπόλεως.
Εκτός από το παιδαγωγικό του έργο είχε
πολυποίκιλη προσφορά στα τοπικά δρώμενα
της πόλης μας: Διετέλεσε Πρόεδρος των δασκάλων, Αντιπρόεδρος των εφέδρων Αξιωματικών, ίδρυσε και προέδρευσε επί 17 χρόνια
στον Σύλλογο Χηλιτών “Άγιος Ευθύμιος της
Μαύρης Θάλασσας’’. Τέλος είχε πολύχρονη
συνεργασία με τον σπουδαίο αρχαιολόγο Γεώργιο Μπακαλάκη.
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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Η κυρία Χρυσούλα μας

Γράφει ο Γιώργος Ψύλλας

Π

ου λέτε, κάθε πρωί που τύχαινε να μην έχω σχολείο, έμπαινε
φουριόζα η κυρία Χρυσούλα μας στην τραπεζαρία του σπιτιού
μου, με την ίδια πάντα ατάκα στη μάνα μου:
“Κυρακούλα, καφέ!”
Στο σπίτι μου, ο καφές της μάνας μου ήτανε βάλσαμο ένα πράμα.
Θεραπευτικό μέσο διά πάσαν νόσον και πάσαν κ.λπ… Δεν έφτανε
που μοσχομύριζε, φρεσκοκομμένος όπως πήγαινα και τον αγόραζα
από τον Κεκέ και το καϊμάκι του χυνόταν ξέχειλο απ’ το φλιτζάνι,
ήταν και που άφηνε ένα δυσανάγνωστο κατακάθι, ό,τι έπρεπε για
να ανιχνεύσει κανείς τα μελλούμενα, διαβάζοντας προσεκτικά το
μέσα ανάγλυφο του φλιτζανιού.
Φορούσε πάντα μια μακριά ρόμπα, συνήθως λουλουδάτη, παντόφλες στα πόδια και το μαλλί, προς το ξανθό, ανέμελα μαζεμένο
πίσω. Τι τα ’θελε τα παραπανίσια λούσα, για να κάνει μια πρωινή
επίσκεψη στην Κυρακουλίτσα; Έφευγε για το γραφείο του ο ευγενέστατος αλλά λιγομίλητος κύριος Γιάννης, ο άντρας της, έφευγε ο
Χάρης για το γυμνάσιο και η Μαίρη για τις δουλειές της, μόνη σε ένα
θεόρατο σπίτι, το σπίτι της, δεν είχε τις δυνάμεις να κάνει τις ημε1944. Η κ. Χρυσούλα στρατιωτίνα
του αγγλικού στρατού.
ρήσιες προβλέψεις της.
Πάντα ημιδιαφανές θα είναι το μέλλον μας! Έτσι δεν είναι; Κάποιος
πρέπει να αποδιώχνει την ομίχλη του… για να μπορέσεις κάπως να δεις κατά πού πάει το καΐκι σου.
Καθότανε πάντα στην ίδια πολυθρόνα, κάτω από την εταζέρα του ραδιοφώνου. Στο ίδιο σημείο. Με
την ίδια στάση του σώματός της. Όμορφη μια γυναίκα!
Την έβλεπα και περίμενα πότε θα με βάλει και μένα στο
οπτικό της πεδίο. Έλεγα μέσα μου, τώρα θα με φωνάξει!
Πώς το καταλάβαινα; Θα ήταν μια ικανότητα που είχα
από παιδί, να διαβάζω τις σκέψεις γενικώς.
“Βρε συ! Πώς μπορείς και διαβάζεις με το ραδιόφωνο
ανοιχτό; Κλείσε γρήγορα αυτόν τον διάβολο και πήγαινε
να με πάρεις τσιγάρα.”
Θρίαμβος! Θα έσκαγα, αν δεν το έλεγε.
Δραχμές δύο. Χύμα τσιγάρα σέρτικα. Από το περίπτερο,
μπροστά στο μπες του Αγροκηπίου.
Τροχάδην πήγαινε-έλα. Κι όχι γιατί ήθελα να είμαι εν
χρόνω συνεπής, αλλά γιατί δεν ήθελα να χάσω τη μυσταγωγία της μαντικής ικανότητας της μάνας μου και τα μουλωχτά σχόλια της κυρίας Χρυσούλας, ιδίως όταν το
αντικείμενο ήταν ελαφρώς ακατάλληλο για τα αφτιά μου.
“Εσύ μην ακούς”, με έλεγε κι εγώ δεν άκουγα. Το είχα και
αυτό το προσόν!
Δίπλα-δίπλα οι δυο τους, σαν σε στενή συνωμοτική συνεργασία.
Η μάνα μου έδειχνε μαύρα σύννεφα, δρόμους καλούς,
μονοπάτια που οδηγούν στα τάρταρα, πουλάκια βουβά
και ύποπτες μαντηλοφορούσες, τα ματάκια της χωμένα
και χαμένα στην άβυσσο του μέλλοντος χρόνου, ανακάλυO ξανθός που του «πήρε» τη Μαίρη.
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πταν τρένα που ’μοιαζαν με φίδια και αεροπλάνα της ΤΑΕ
εν πτήσει, έναν ψηλό τη μια φορά, έναν χοντρό την άλλη,
κάποιες φορές διάβαζε και κλειστά γράμματα, που λέει ο
λόγος, τι να σας πω! Από κει πήρα την τέχνη της καφετζούς, που αμισθί προσφέρω μέχρι σήμερα, κατά προτίμηση σε πρόωρα πληγωμένες καρδιές.
Τα του Χάρη τα προσπερνούσαν στα γρήγορα. Καλό
παιδί, άξιο παλικάρι, δεν είχανε να πούνε και πολλά για τον
Χάρη.
Για τη Μαίρη όμως;
Περίμενα να ακούσω τις προβλέψεις για τη θεά μου! Μ’
έπιανε μια αγωνία! Ένα σφίξιμο! Πάει! Αυτός ο ξανθός …
μόλις τώρα αποφάνθηκε η μανούλα μου πως ήτανε ξανθός… θα μας την πάρει τη Μαίρη μας και μην ξαναδείτε την
πιο όμορφη γυναίκα της Αλεξανδρούπολης. Δε φτάνει που
ήτανε ξανθός, βαστούσε και λουλούδια στο χέρι, κακό
χρόνο να ’χει! Και μια βέρα!… να! μια βέρα πάνω από το
κεφάλι του, σαν χριστόψωμο, για να είμαι ακριβής, που
Η κ. Xρυσούλα, η μητέρα της Μαίρης, σε μέση ηλικία
επιβεβαίωνε το της μαντείας το αληθές.
“Πού βρε Κουλίτσα μου τον βλέπεις τον ξανθό;”
“Κοτζάμ ξανθό, δεν τον βλέπεις, Χρυσούλα μου; Να! εδώ πάνω-πάνω.”
Τον είδε επιτέλους η κυρία Χρυσούλα τον ξανθό κι έψαχνε με τον νου της, όλους τους ξανθούς της Αλεξανδρούπολης. Και τα λουλούδια είδε σε κάποια στιγμή στα χέρια του, τριαντάφυλλα! Να και η κουλούρα
από πάνω του, δείγμα ευγενούς προθέσεως του περί ου. Κι αυτήν την είδε η κυρία Χρυσούλα και πλάνταξε η γυναίκα!
“Σαν μεγάλη δεν σε φαίνεται, Κουλίτσα
μου, η βέρα; Κύκλωπα θα πάρει το κορίτσι μου;”
“Το μεγάλη σε πείραξε, Χρυσούλα μου;
Εδώ έχουμε γάμο, φιλενάδα, το κατάλαβες; Αμάν κι εσύ: Τι θέλεις; Να τραβήξω
και τον γαμπρό από το κατακάθι, να τον
δεις, να με πιστέψεις;”
Όχι! Δίκιο είχε η μάνα μου! Το δίκιο,
δίκιο. Αφού κι εγώ, ορκισμένος εχθρός
παντός ξανθού αυτής της πόλης, αναγνώρισα, πως στα πάνω-πάνω του φλιτζανιού σχηματιζότανε μοιραίως το
κεφάλι ενός κρυόκωλου ξανθού, γερμανικού προτύπου.
Πλάνταξα κι εγώ για άλλη μια φορά.
Η μάνα μου πάντρευε τη Μαίρη τα
Η Μαίρη και ο ξανθός Έλληνας Λεωνίδας σύζυγός της
πρωινά και με δολοφονούσε. Έψαχνα κι
εγώ με τα μυαλά μου, τη μια να βρω ξανθούς και την άλλη μαυροτσούκαλους. Όλη την πόλη ανακάτευα
ο άπελπις… να τον βρω, να τον σουβλίσω φερ’ ειπείν, να γλιτώσω την αρπαγή της ωραίας Ελένης μου κι
ας ήμουνα “κιουτσούκ μπεμπέκ” ένας Μενέλαος.
Αμάν πια, αυτοί οι καφέδες της κυρίας Χρυσούλας!
Τι βάσανο κι αυτό, Θεέ μου, με τη Μαίρη;
Ευτυχώς, που πάντα με άφηνε τα ρέστα απ’ τα τσιγάρα, να αγοράσω και για μένα μια κόκκινη τσίχλα
πατλάκα, αν έχετε ακουστά από πατλάκες.
ΥΓ: Την κυρία Χρυσούλα μας τη χάσαμε πρόσφατα, σε ηλικία εκατό ετών. Να τη θυμόμαστε!
Χαιρετώ σας
Καλό Πάσχα
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Η κοπή της Βασιλόπιτας

Γράφει ο Παναγιώτης Παρασκευόπουλος

την επιθυμία μας να επικοινωνήσουμε με συμπολίτες και φίλους για να νιώσουμε τη ζεστή
παρουσία τους, πραγματοποιήσαμε στις 22 Ιανουαρίου 2014 σε αίθουσα του Ξενοδοχείου «ΑΜΑΛΙΑ» την καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
Βασιλόπιτας.
Συγκεντρωθήκαμε περίπου 140 άτομα συμπολίτες, φίλοι και προσκεκλημένοι. Η ατμόσφαιρα ήταν
όμορφη, φιλική, ζωντανή. Παραβρέθηκαν οι βουλευτές του Νομού μας κ.κ. Γεώργιος Ντόλιος και
Μαρίνος Ουζουνίδης, ο κ. Χρήστος Γεροντόπουλος
ως εκπρόσωπος του απουσιάζοντος στο εξωτερικό
υιού του κ. Κυριάκου Γεροντόπουλου, Υφυπουργού
Στιγμιότυπο από την προσφώνηση του Προέδρου Παν.
Εξωτερικών, η κ. Ελισάβετ Δερμεντζοπούλου ως Παρασκευόπουλου, παρουσία των μελών του Δ.Σ. Γρηγόρη Γεωργίου,
εκπρόσωπος του απουσιάζοντος στο εξωτερικό συΓεωργίας Καραμανίδου-Μίχου, Ευστρ. Κουκουρίκου-Ραχούλη,
ζύγου της κ. Αλεξάνδρου Δερμεντζόπουλου, βου- Αλεξάνδρας Μποτονάκη και της εκπροσώπου του Ιστορικού Μουσείου
Αλεξανδρούπολης Τζούλιας Φανφάνη-Μαλακόζη.
λευτού Έβρου, ο κ. Ευάγγελος Λαμπάκης, Δήμαρ-

Σ

Η κλασική φωτογραφία της «πίτας» μας με τους επίσημους προσκεκλημένους και το Δ.Σ. Καθήμενοι ο Ιωάννης ΜαζαράκηςΑινιάν, Γεν. Γραμματέας της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, ο υιός του Αντιναύαρχος (ε.α.) Κων/νος
Μαζαράκης-Αινιάν, Επίτιμος Αρχηγός του Στόλου, ο πρόεδρος της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. Μάριος Γαρταγάνης, ο Χρήστος Γεροντόπουλος,
ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης, ο βουλευτής Γεώργιος Ντόλιος, ο βουλευτής Μάριος Ουζουνίδης, η Ελισάβετ
Δερμεντζοπούλου, η Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Γεωργία Νικολάου, ο Σταύρος Κονδύλης εκδότης της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΘΡΑΚΗ», η σύζυγός του Γιώτα Κονδύλη και ο Ιωάννης Μητράκας. Όρθιοι ο Θεόδωρος Γιασεμάκης, η Αλεξάνδρα Μποτονάκη,
ο Κράτης Ποιμενίδης, ο Απόστολος Κοντογιώργης, η Ευστρατία Κουκουρίκου-Ραχούλη, η Γεωργία Καραμανίδου-Μίχου,
ο Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, ο Παναγιώτης Τσιακίρης και η εκπρόσωπος του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης
Τζούλια Φανφάνη-Μαλακόζη.
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Ο Χρήστος Γεροντόπουλος, ως εκπρόσωπος του υιού του
Κυριάκου Γεροντόπουλου, Υφυπουργού Εξωτερικών, επιδίδει
τον έπαινο και το αναμνηστικό δώρο στην Τασούλα
Χαμπαρίδου-Γκαρδιακού, γιαγιά του Δημητρίου Γκαρδιακού.

Η Ελισάβετ Δερμεντζοπούλου, ως εκπρόσωπος του συζύγου
της βουλευτή Έβρου Αλεξάνδρου Δερμεντζόπουλου, επιδίδει
τον έπαινο και το αναμνηστικό δώρο στην Ευθυμία ΨιλίδουΓραμμενίδου, μητέρα του Κωνσταντίνου Γραμμενίδη.

χος Αλεξανδρουπόλεως, η κ. Γεωργία Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχης Έβρου, ο κ. Μάριος Γαρταγάνης, Πρόεδρος της ΠΑ.Ο.Ν.Ε., ο κ. Ιωάννης Μαζαράκης-Αινιάν,
Γενικός Γραμματέας της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, ο Αντιναύαρχος (ε.α.) κ. Κωνσταντίνος Μαζαράκης-Αινιάν, Επίτιμος Αρχηγός του Στόλου,
ο κ. Σταύρος Κονδύλης, εκδότης της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ» μετά της συζύγου του και ο κ. Ιωάννης
Μητράκας.
Η «τυχερή» της βραδιάς ήταν η κ. Λίντα Τσιφουτίδου
που έλαχε ένα ασημένιο χειροποίητο διακοσμητικό. Ο
Σύλλογός μας, αφού τίμησε με ιδιαίτερο κομμάτι πίτας
τους καλεσμένους μας και τους εκπροσώπους σωματείων του Έβρου, βρήκε την ευκαιρία να επαινέσει τους
νέους από την Αλεξανδρούπολη, προσφέροντάς τους
τιμητικό δίπλωμα και αναμνηστικό δώρο ένα tablet.
Συγκεκριμένα τιμήθηκαν οι εξής:

1. Δημήτριος Γκαρδιακός του Γεωργίου, εγγονός του
μέλους μας Τασούλας Χαμπαρίδου-Γκαρδιακού. Επέτυχε
στις εξετάσεις και εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
2. Κωνσταντίνος Γραμμενίδης, γυιός του μέλους μας
Κωνσταντίνου Γραμμενίδη. Πέτυχε στις εξετάσεις και
εισήχθη στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.
3. Αποστολία Μανασή, κόρη του μέλους μας Βασιλείου Μανασή. Επέτυχε στις εξετάσεις και εισήχθη στο
Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
4. Ιωάννα Μισαρίδου του Ευαγγέλου, εγγονή του μέλους μας Χαράλαμπου Μισαρίδη. Επέτυχε στις εξετάσεις
και εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.
5. Αικατερίνη Χριστοδούλου του Νικολάου, εγγονή
του μέλους μας Νικολάου Σταυρακούδη. Επέτυχε στις

Ο βουλευτής Έβρου Γεώργιος Ντόλιος επιδίδει τον έπαινο
και το αναμνηστικό δώρο στον Βασίλειο Μανασή, πατέρα
της Αποστολίας Μανασή.

Ο βουλευτής Έβρου Μάριος Ουζουνίδης επιδίδει τον έπαινο
και το αναμνηστικό δώρο στον Χαράλαμπο Μισαρίδη,
παππού της Ιωάννας Ε. Μισαρίδου.
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Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης επιδίδει
τον έπαινο και το αναμνηστικό δώρο στη δεσποινίδα
Αικατερίνη Ν. Χριστοδούλου, εγγονή του μέλους μας
Νικολάου Σταυρακούδη.

εξετάσεις και εισήχθη στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
Στη συνέχεια ο Σύλλογός μας, ύστερα από ομόφωνη
απόφαση του Δ.Σ., βράβευσε με τιμητική πλακέτα, τιμής
ένεκεν, τον κ. Ιωάννη Μαζαράκη-Αινιάνα, γυιό του
Στρατηγού Κωνσταντίνου Μαζαράκη-Αινιάνος,1 ως ένδειξη ελάχιστης τιμής για την προσφορά του ιδίου αλλά
και της οικογενείας του στην ιστορία της περιοχής μας.
O υποστράτηγος Κωνσταντίνος Ιωάν. ΜαζαράκηςΑινιάν (1869-1949) αποτελεί το πρόσωπο-σύμβολο της
οριστικής προσάρτησης της πόλης μας στον ελληνικό
κορμό, κατά την 14η Μαΐου 1920.
Ο κ. Ιωάνης Μαζαράκης-Αινιάν ευχαρίστησε τον Σύλλογό μας προσφέροντας ένα αναμνηστικό μετάλλιο για

1912. O Kωνσταντίνος Μαζαράκης-Αινιάν, ως λοχαγός.

τα 100 χρόνια από τους Βαλκανικούς πολέμους, με παράσταση της Νίκης της Σαμοθράκης στη μία όψη και
δάφνινο στεφάνι στην άλλη. Παράλληλα δώρισε προσωπογραφία του πατέρα του, έργο της ζωγράφου Θάλειας Καραβία.
Θα ήταν παράλειψή μας
να μην αναφέρουμε ότι και
φέτος την όλη εκδήλωση κάλυψε φωτογραφικά ο αγαπητός σε όλους μας κ. Τόλης
Σιάτρας, ο οποίος ταξίδεψε
ειδικά για τον σκοπό αυτό
από την Αλεξανδρούπολη.

Η Αντιπεριφερειάρχης Έβρου
Γεωργία Νικολάου επιδίδει την
αναμνηστική πλακέτα στον
Ιωάννη Μαζαράκη-Αινιάνα, γιο
του αείμνηστου υποστρατήγου
Κ.Ι.Μ-Α., το πρόσωπο-σύμβολο
της οριστικής προσάρτησης
της πόλης μας στον Ελληνικό
κορμό κατά την 14η Μαΐου
1920.

1. Δες "Πρόσωπα και Μορφές της Αλεξανδρούπολης", έκδοση Π.Ψ.Σ.Α.Α., σελ. 51-57.
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Ο εκδότης της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ» Σταύρος
Κονδύλης μπροστά από την κληρωτίδα διερωτάται ποιος
ή ποια θα είναι ο τυχερός της βραδιάς.

Kαι... η τυχερή Λίντα Τσιφουτίδου παραλαμβάνει
το χειροποίηστο διακοσμητικό.

Η επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου μας Πέπη Πινάτζη-Αννίνου
ποζάρει χαρούμενη ανάμεσα στο ζεύγος Χάρη Μασούρα
και στον «υψηλότατο» σημερινό πρόεδρο.

O πρόεδρος καμαρωτός περιβαλλόμενος από δύο άνδρες
και... πλήθος κυριών

H όμορφη εκδήλωση τελείωσε με ευχές για το 2014 και κυρίως με την ευχή να είμαστε όλοι καλά για να ξανακόψουμε
την πίτα μας το 2015.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
1 ΚαραμανήΕλένη
ΕιςμνήμηντηςμητέραςτηςΜαρίας
Αμπαζή-Καραμανή
2 ΚεμαλάκηΘεοπίστη
ΕιςμνήμηνΔέσποιναςΜουτάφη

€ 200,00

€ 50,00

3 ΛιβιεράτοςΣπύρος
€ 100,00
ΕιςμνήμηντουαδελφούτουΛέοντος-Ιωάννη
Λιβιεράτου
4 ΜαγιάφαΕιρήνη
ΕιςμνήμηνσυζύγουτηςΔημητρίου
5 ΜποτονάκηΑλεξάνδρα
ΕιςμνήμηνΕλπίδαςΓανίδου

€ 100,00
€ 20,00

6 ΠαπαδοπούλουΑρχοντούλα
€ 100,00
ΕιςμνήμηνσυζύγουτηςΝτίνουΠαπαδοπούλου
7 ΣαραφιανόςΒασίλειος
ΕιςμνήμηνσυζύγουτουΝίτσαςΣαραφιανού
8 ΣτυλιανουδάκηΡαλλού
ΕιςμνήμηντουσυζύγουτηςΓεωργίου
Στυλιανουδάκη

€ 100,00
€ 50,00

9 ΤερζήΠολυξένη
€ 200,00
ΕιςμνήμηντουσυζύγουτηςΔημητρίουΤερζή
10 ΤυμπανίδηςΚώστας
ΕιςμνήμηνΡάλληΚοψίδη
Σύνολο:

€ 100,00
€ 1.020,00
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Ευχαριστίες...
στους χορηγούς μας
Το Δ.Σ. ευχαριστεί τα ξενοδοχεία που, στο λαχνό του χορού μας, προσέφεραν ευγενικά δωρεάν διαμονή στους τυχερούς. Επίσης ευχαριστούμε την Aegean Airlines, τα γραφεία ΛΕΩΝ
TOURS της Αλεξανδρούπολης και ΤΣΟΚΑΣ
της Αθήνας για την προσφορά τους ως επίσης
και το κτήμα Καράσσου.
Δημοσιεύουμε σύντομη διαφήμιση αυτών και
προτείνουμε στους αναγνώστες μας να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες τους.

4ο χλμ.Εθν.Οδού Αλεξ/πολης -Θεσ/νίκης
Τ.Θ.1968100Αλεξανδρούπολη
Τηλ.+302551089100-Fax:+302551089119
www.thraki@thrakipaklace.gr

Kαμένα Βούρλα • Παραλία Καινούργιου
Οδός Θερμοπυλών • Τ.Κ. 35 009
Τηλ.: 22350 24370 • Fax: 22350 24371
www.ktimakarassou.gr
e-mail: info@ktimakarassou.gr

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 279, ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛ.: 210 6771000 (10 ΓΡΑΜΜΕΣ)
ΦΑΞ: 210 6710639
E-MAIL: tsokasn@otenet.gr
Λόγω πληθώρας ύλης αφαιρέσαμε από το τεύχος αυτό
τις καταχωρήσεις των Αλεξανδρουπολιτών
Επαγγελματιών.
Ζητούμε συγγνώμη γι’ αυτό.
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O ετήσιος χορός του Συλλόγου μας

Γράφει η Υβόννη Δαΐδου

Τ

ο Σάββατο 15 του Μάρτη –περασμένες πια οι Απόκριες, αρχινημένη νηστεία– έγινε ο ετήσιος χορός μας, σε εξαίρετο
χώρο, στο θαυμάσιας αρχιτεκτονικής Σαρόγλειο Μέγαρο, στην
οδό Ρηγίλλης, που οι περισσότεροι από εμάς πρώτη φορά επισκεπτόμασταν. Εντυπωσιακό και πανέμορφο κι από μέσα το αρχοντικό κτήριο αλλά, βρε παιδιά, γυαλίστε λίγο παραπάνω το
πάτωμα να μην κολλάει. Χορός θα γίνει!
Καλό το μωσαϊκό, εξαίρετα τα σχέδιά του αλλά ο Fred Astair
θα το απέρριπτε πάραυτα. Ευτυχώς με τις δικές μας χορευτικές
απαιτήσεις, σαφώς υποδεέστερες, το πράγμα δεν έγινε ιδιαιτέρως
αντιληπτό!
Δυστυχώς η συμμετοχή των μελών μας ήταν μειωμένη και
μάλλον δεν φταίει η αρχόμενη Σαρακοστή! Να πω ότι μεγαλώσαμε;
Τιμή μας και καμάρι μας! Πάντως η ιδρύτρια του Συλλόγου μας
Πέπη Πινάτζη-Αννίνου ήταν εκεί με τις δύο κόρες της, αειθαλέστατη
και πάντα κεφάτη. Φυσικά και πολλοί άλλοι βετεράνοι όπως οι
Αφοί Μασούρα, το ζεύγος Γεροντόπουλου, Τσιφουτίδη, Γκαρδιακού
και πολλοί άλλοι που δε θυμάμαι τα ονόματά τους, χάρηκαν τη
βραδιά. Αλλά παιδιά λίγα ή μάλλον νέοι λίγοι...
Βεβαίως είχαμε και τους λαχνούς μας, τα γνωστά αεροπορικά
εισιτήρια της Aegean Airlines (2) και τα δωρεάν διήμερα στο
THRAKI PALACE ΗΟΤΕL και στο ALEXANDER BEACH ΗΟΤΕL
στην Αλεξανδρούπολη και άλλα. Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς. Ποιος τους κέρδισε; Μα οι γνωστοί τυχεροί:
Ο Νίκος Βουτσάς και η Μάρω Βουτσά κέρδισαν ένα διήμερο
στο ALEXANDER BEACH ΗΟΤΕL και μια εκδρομή στη Θεσσαλονίκη το Πάσχα, προσφορά του Πρακτορείου ΤΣΟΚΑΣ. Το ίδιο
τυχεροί και το ζεύγος Γιασεμάκη. Ο Θεόδωρος Γιασεμάκης
κέρδισε το ένα εισιτήριο με την Aegean Airlines για Αλεξανδρούπολη και η Πόπη Γιασεμάκη κέρδισε ένα week end για δύο
άτομα σε σουίτα στα Καμένα Βούρλα.
Ο Θεόδωρος Σπυρούδης κέρδισε το άλλο εισιτήριο με την
Aegean Airlines, η Δέσποινα Παπαθεοδωρίδου-Καστανά το διήμερο διαμονής στο THRAKI PALACE ΗΟΤΕL και η Λένα Γιαννώτα-Καρτσακλή μια διήμερη εκδρομή από Αλεξανδρούπολη

Μερική άποψη της αίθουσας

στην Κωνσταντινούπολη ή Φιλιππούπολη, προσφορά του Πρακτορείου ΛΕΩΝ TOURS της Αλεξανδρούπολης. Όλα ακριβά
δώρα. Ευχαριστούμε θερμά.
O μπουφές στο βάθος της αίθουσας ευτυχώς (!) πολύ αξιοπρεπής και διόλου σαρακοστιανός. Το κρασί επίσης καλό, η δε
κρεμ καραμελέ, για το τέλος, απαράμιλλη.

O Πρόεδρος Παν. Παρασκευόπουλος
στον επίσημο ρόλο του

Η Γεωργία ανάμεσα στον σύζυγό της Χρήστο Μίχο και
στον σύζυγο της Στρατούλας Μίλτο Ρουχούλη
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Κι αφού τα γεμάτα πιάτα σταμάτησαν να
πηγαινοέρχονται, αποφασίσαμε επιτέλους να
ανταποκριθούμε στα καλέσματα της ορχήστρας
μας. Το γνωστό μας “Τρίο Καλαβρυτινού’’,
του οποίου ο ικανότατος σαξοφωνίστας διέσχισε
επανειλημμένως την αίθουσα, προσπαθούσε
να ανεβάσει το κέφι.
Έτσι σιγά-σιγά ξεκίνησαν κάτι κλασικά
ταγκό, άντε και κανένα μάμπο, φυσικά μερικά
καλαματιανά και θρακιώτικα.
Ανθεκτικότατος, όπως πάντα, στο χοροπήδημα ο στρατηγός της Αστυνομίας Ευθύμιος
Κατσούρας με τη συνήθη ντάμα του Ιωάννα
Αποστολίδου δεν κάθησαν καθόλου. (Να μας
πουν το όνομα του Γυμναστηρίου τους παρακαλώ.)
Βέβαια και πολλοί άλλοι διακεκριμένοι χοΟ Καλαβρυτινός χωρίς σαξόφωνο, πολύ αποτελεσματικός....
ρευταράδες μας όπως ο Τώνης, ο Θόδωρος
τα πολλά κενά παραπλεύρως. Έτσι πήραμε τα αμαξάκια μας και
κ.ά. διέπρεψαν. Φυσικά όταν άναψε το κέφι με τα ζεϊμπέκικα, το
πήγαμε σχετικά νωρίς για ύπνο, σαν καλά παιδιά, ευχόμενοι
ξεσάλωμα ήταν γένους θηλυκού! Αν και δεν κράτησε πολύ, αφού
«και του χρόνου» περισσότεροι και περισσότερο!
μετά τις 12 άρχισαν οι "διαρροές" και νομίζω στη 1π.μ. είχαν
κλείσει και τα φώτα. Αντίθετα στην από πάνω αίθουσα το γλέντι
κάποιου άλλου συλλόγου, αεροπόρων νομίζω, έφθανε στο ζενίθ.
Ευτυχώς το πάρκιν απεδείχθη ευκολότερο από το αναμενόμενο
με τον μεγάλο χώρο όπισθεν του Μεγάρου διαθέσιμο, αλλά και

Kαι η συζήτηση των τριών «μεγάλων» σε ανάλαφρο ύφος...

Ο στρατηγός, για μια ακόμη φορά, έδωσε ρεσιτάλ
στο χορό!

Η αειθαλής και αγαπημένη Πέπη, πάντα παρούσα!

Το γνήσιο ελληνικό ξεφάντωμα καλά κρατεί
(κυρίως από γυναίκες).
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Εκδρομή στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου
22-23 Μαρτίου 2014
Γράφει η Γεωργία Καραμανίδου-Μίχου

M

ία από τις ενδοξότερες σελίδες της Ελληνικής Ιστορίας είναι η
ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου. Υπάρχουν όμως ήρωες που
η Ιστορία ξεχνά να μνημονεύσει. Η συνεισφορά των Θρακιωτών
στην ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου παρέμενε, μέχρι πρότινος,
αφανής.
Πρόσφατα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων και
ο Δήμος Μεσολογγίου αποφάσισαν να την αναγνωρίσουν και ως
ημέρα αναγνώρισης ορίστηκε η 23 Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Ο
Σύλλογος Αλεξανδρουπολιτών δεν θα μπορούσε να λείπει από μια
τέτοια εκδήλωση. Η παρουσία μας ήταν ταυτόχρονα επιθυμία και
υποχρέωση. Έτσι στις 22 του Μάρτη, ημέρα Σάββατο, ο πρόεδρος
του Συλλόγου κ. Τάκης Παρασκευόπουλος, το Διοικητικό Συμβούλιο,
πολλά μέλη αλλά και αρκετοί φίλοι ξεκινήσαμε για το Μεσολόγγι.
Στον δρόμο για το Μεσολόγγι κατηφορίσαμε προς Γαλαξείδι αφού
ατενίσαμε τον κόλπο της Ιτέας, τις χιονισμένες κορυφογραμμές του
Παρνασσού και τον Κορινθιακό κόλπο. Περάσαμε από τη Ναύπακτο,
όπου θαυμάσαμε το πανέμορφο κάστρο της και νωρίς το απόγευμα
φθάσαμε στο Μεσολόγγι. Μετά από δίωρη ξεκούραση στο ξενοδοχείο «Θεοξένια» κατευθυνθήκαμε προς το Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου. Εκεί συναντηθήκαμε με πλήθος Θρακιωτών που ήλθαν από
διάφορα μέρη της πατρίδας μας, κατανοώντας τη σημασία της εκδήλωσης και ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμά της. Παρόντες ήταν ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ο Δήμαρχος
Μεσολογγίου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών
Σωματείων κ. Χατζόπουλος, η Γενική Γραμματέας της Πανθρακικής
Ομοσπονδίας κ. Αθανασιάδου. Το παρόν επίσης έδωσαν η χορωδία
της Θρακικής Εστίας Εορδαίας Πτολεμαΐδας «Αρχιγένη», Θρακικό
σωματείο από τη Χαλκιδική και αντιπροσωπεία από την Κύπρο. Οι
επίσημοι μίλησαν με θέρμη για τη συνεισφορά των Θρακιωτών στην
ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου και συγκινημένοι αντάλλαξαν αναμνηστικές πλακέτες.

O πρόεδρος της Π.Ο.Θ.Σ., η ψυχή της
εκδήλωσης, Eλευθ. Χατζόπουλος, στο βήμα.

H γραμματέας της ΠΑ.Ο.Ν.Ε.
κ. Λούλα Αθανασιάδου, στο βήμα.

Η χορωδία της Εορδαίας

Μια ομάδα από εκδρομείς με φόντο το κάστρο της Ναυπάκτου

Ο επίλογος του Σαββάτου γράφτηκε στην
ταβέρνα «Ραδιομέγαρο», όπου το κέφι νίκησε
την κούραση και οι Θρακιώτες έδειξαν πως ξέρουν να ξεφαντώνουν.
Ξημέρωσε η Κυριακή, η 23η του Μάρτη. Το
πρωινό της φως μας βρήκε στον Ιερό Ναό του
Αγίου Σπυρίδωνα. Εκεί τελέστηκε επιμνημόσυνη
δέηση για τους πεσόντες Θρακιώτες στην
έξοδο του Μεσολογγίου. Ο κ. Χατζόπουλος μίλησε για τη Θράκη, τους κατοίκους της και την
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ιστορία της. Υπογράμμισε τη δύναμη του φρονήματος
των Θρακιωτών και την αναγκαιότητα να ζούμε αδούλωτοι, μακριά από ξένες επιδράσεις, πιστοί στις αρχές
και τις παραδόσεις μας.
Στη συνέχεια περιηγηθήκαμε πεζή την πόλη του Μεσολογγίου. Βαδίσαμε πάνω στο ιερό της χώμα. Φθάσαμε
στην Ακαδημία της Ελευθερίας. «Εδώ είναι ο Κήπος των
Ηρώων», μας είπαν. «Σε λίγο θα μπείτε». Εκεί οι ηρωικές
μορφές του ’21 αφηγούνται τον ιερό αγώνα του Γένους.
Αντικρίζοντάς τες αισθάνθηκα, για άλλη μια φορά, υπε-

Aπό το μνημόσυνο, στον μεγαλοπρεπή ναό
του Αγίου Σπυρίδωνα

Το μνημείο πριν από την αποκάλυψη

ρήφανη που είμαι Ελληνίδα. Πού είναι, όμως, οι εκ Θράκης ορμώμενοι; αναρωτήθηκα. Γιατί παραμένουν, αιώνες
τώρα, αφανείς;
Έφτασε, ωστόσο, η στιγμή να γραφτεί αναδρομικά η
σελίδα αυτή της ιστορίας, η αδικία να διορθωθεί, η δικαιοσύνη να αποκατασταθεί. Γιατί στο θαύμα της εξόδου του Μεσολογγίου ήμασταν και εμείς εκεί. Σ’ αυτό
το θαύμα που ξεσήκωσε το Γένος. Αφύπνισε διανοούμενους σ’ ολόκληρη την Ευρώπη. Ενέπνευσε τον Γάλλο
ζωγράφο Ευγένιο Ντελακρουά να το απεικονίσει και
τον Γερμανό ποιητή Γουλιέλμο Μύλλερ να γράψει για
την «Ανάληψη του Μεσολογγίου στους ουρανούς».
Η ώρα ήρθε. Στον ιερό τόπο του Κήπου των
Ηρώων έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου των
εκ Θράκης ορμωμένων πεσόντων. Παρουσία των αρχών της πόλης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης της
Αιτωλίας και Ακαρνανίας τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση.
Ακολούθησε η ομιλία του Δημάρχου Μεσολογγίου που
έστειλε μήνυμα εθνικής ενότητας και ανάτασης. Στη
συνέχεια τον λόγο πήρε ο πρόεδρος των Θρακικών
Σωματείων κ. Λευτέρης Χατζόπουλος. Η συγκίνησή
του ήταν έκδηλη. Από τα μάτια του έτρεξαν δάκρυα
χαράς. Το ακροατήριο ξέσπασε σε θερμά χειροκροτήματα.
«Είμαι υπερήφανος», είπε. «Οι Θράκες αισθάνονται
σήμερα δικαιωμένοι. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε άξιοι ενδόξων προγόνων!» Mετά την κατάθεση
στεφάνων και την απαγγελία ποιημάτων, τηρήθηκε
ενός λεπτού σιγή και εψάλη ο Εθνικός Ύμνος.
Ακολούθησε η διαδικασία της αναχώρησής μας από
το Μεσολόγγι. Πηγαίνοντας είχαμε προσμονή και
προσδοκία. Φεύγοντας οι καρδιές μας ήταν πλημμυρισμένες από συγκίνηση, υπερηφάνεια, χαρά και,
πάνω απ’ όλα, ευγνωμοσύνη για τους Θρακιώτες
ήρωες του παρελθόντος. Χάρη σ’ αυτούς βιώσαμε
στιγμές αποκατάστασης και δικαίωσης σε καιρούς
που η Ελλάδα μας βάλλεται, συκοφαντείται, δοκιμάζεται.
Η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου είναι φάρος
που φωτίζει τον δρόμο μας μέσα στη δίνη αυτής της
καταιγίδας.
Στον τάφο του κλεισμένο το Μεσολόγγι
σκέλεθρο, γυμνό, ξεσαρκωμένο,
δεν παραδίδει τ’ άρματα, δεν γέρνει το κεφάλι...
Κρατεί για νεκροθάφτη του τον Χρήστο τον Καψάλη,
το ράσο του Δεσπότη του φορά για σάβανό του,
και φλογερό μετέωρο πετά στον ουρανό του
και θάφτεται ολοζώντανο...
Στο διάβα του τρομάζουν τ’ αστέρια
που το κύτταζαν και ταπεινά μεριάζουν...

Oι δύο εκπρόσωποι των Θρακών Ελευθ. Χατζόπουπος και Λούλα
Αθανασιάδου αποκαλύπτουν την αναμνηστική στήλη.

Από το ποίημα του Αρ. Βαλαωρίτη
“Το Μεσολόγγι“
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς τιμά τη Θράκη
Γράφει ο Παναγιώτης Παρασκευόπουλος

Η δραστήρια ενορία της Ευαγγελίστριας Πειραιά οργάνωσε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το πρόγραμμα με τίτλο «ΕΝΟΡΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ». Στα πλαίσια αυτά κατά το χρονικό διάστημα 6 έως και 18
Οκτωβρίου 2013 έλαβε χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας Πειραιά μια
σειρά ομιλιών και εκδηλώσεων για τη Θράκη μας. Ακόμα πραγματοποιήθηκαν και οι ακόλουθες εκδηλώσεις, τις οποίες παρακολουθήσαμε ο υπογράφων, μέλη του Δ.Σ. και μέλη του Συλλόγου μας.
ΜΕΡΟΣ B’

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2013
Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος
και Σουφλίου κ.κ. Δαμασκηνός μίλησε με θέμα «Ο
Άγιος Ιωάννης Βατάτζης, ο εκ Θράκης αυτοκράτορας της Νικαίας.

Ξεκινώντας την ομιλία του ο Σεβασμιώτατος έκανε
μια εισαγωγή μιλώντας για τη Θράκη και το Διδυμότειχο: «Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τι είναι Θράκη,
αν δεν πάει και δεν επισκεφθεί τη Θράκη», σημείωσε
και συμπλήρωσε αναφερόμενος στον Έβρο πως
«πρόκειται για την “εσχατιά της Ελλάδος’’ και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο χώρος όπου συναντώνται δύο θρησκείες, ο Χριστιανισμός και ο Μωαμεθανισμός, και τρεις πολιτισμοί, ο Ελληνικός, ο Σλαβικός
και ο Τουρκικός».
Στη συνέχεια αναφερόμενος στην ιστορία του Διδυμοτείχου έκανε μια ιστορική διαδρομή από τα Βυζαντινά χρόνια και αναφέρθηκε στο “τζαμί του Βαγιαζήτ’’ που είναι το αρχαιότερο στην Ευρώπη, που
κατασκευάσθηκε πριν από την Άλωση της Πόλης
και το οποίο αντί για τρούλο, που έχουν όλα τα
τζαμιά, έχει πυραμιδοειδή σκεπή.
Ακολούθως ο Σεβασμιώτατος ανέφερε πως «μέσα

στην υπερχιλιετή ιστορία του το Διδυμότειχο έχει αναδείξει πολύ σπουδαίες προσωπικότητες, όπως είναι
η ιερά μορφή του Αγίου Ιωάννη του Βατάτζη του Ελεήμονος που έζησε από το 1193 έως το 1254. Γεννήθηκε στο Διδυμότειχο και αξιώθηκε να γίνει Βασιλεύς
και Αυτοκράτορας της αυτοκρατορίας της Νικαίας»,
συμπληρώνοντας με μία ιστορική τοποθέτηση πως
με τις σταυροφορίες οι Φράγκοι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη και η πρωτεύουσα της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας μεταφέρθηκε στη Νίκαια της Βιθυνίας.
Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος ανέφερε τι ήταν
αυτό που έκανε τον Ιωάννη τον Βατάτζη Άγιο. Όπως
είπε χαρακτηριστικά «χρησιμοποίησε την εξουσία όχι
σαν μοχλό καταπίεσης των αδυνάτων ή των υπηκόων
του ή προς ίδιον όφελος, αλλά άσκησε την εξουσία
ως μοχλό διακονίας και προσφοράς προς τους υπηκόους του και την Ορθοδοξία». Συμπλήρωσε δε, κάνοντας αναφορά στη ζωή και το έργο του: «Το έργο
του είναι πολυσχιδές. Είχε παντρευθεί την κόρη του
τότε αυτοκράτορα Θεοδώρου Λάσκαρη. Είχε πόλλά
ηγετικά χαρίσματα και έτσι χρίσθηκε ως δεύτερος αυτοκράτορας της Αυτοκρατορίας της Νικαίας. Διακρίθηκε για τις στρατιωτικές του επιτυχίες, επεξέτεινε
τα όρια του βασιλείου και δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε, αργότερα, να ανακαταληφθεί η Κωνσταντινούπολη».
Κάνοντας στη συνέχεια λόγο για το πολιτιστικό
του έργο σημείωσε πως μάζεψε όλους τους σοφούς, που είχαν έρθει πρόσφυγες από την Πόλη
και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να προαχθεί
η Ελληνική Παιδεία. Δημιουργήθηκαν βιβλιοθήκες
με όσα χειρόγραφα είχαν διασωθεί από τη λεηλασία
των Φράγκων, ενώ δημιούργησε Πανεπιστήμιο στη
Νίκαια και ήταν αρωγός σε ό,τι είχε σχέση με τον
πολιτισμό, την παιδεία και την αγωγή.
Στον κοινωνικό τομέα υπήρξε δίκαιος και ελεήμων,
εξ ου και το προσωνύμιό του. Μοίρασε τη γη προκειμένου όλοι να μπορούν να εργάζονται. Έμαθε στους
ανθρώπους να δουλεύουν και να ζουν αξιοπρεπώς.
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Στη συνέχεια ανέφερε ένα γεγονός που μαρτυρά
τη διακονία του Αγίου Ιωάννη του Βατάτζη στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι η περίφημη απαντητική επιστολή του προς τον Πάπα Γρηγόριο Η’ στην οποία
έδειξε ότι κρατούσε την πίστη του και δε συμβιβάστηκε. Και συνέχισε:
«Υπήρξε ένας κοινωνικός αναμορφωτής. Συνέδεσε
και πάλι τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία με τον Ελληνισμό
και πρόκειται για μια μορφή στρατιωτική, πολιτική
και εκκλησιαστική, και έναν σπουδαίο πνευματικό
ηγέτη του Ελληνισμού.»
Καταληκτική πρόταση και ταυτόχρονα αφυπνιστικό και ελπιδοφόρο μήνυμα του Σεβασμιωτάτου
ήταν πως «η Θράκη είναι ο τόπος όπου χτυπάει η

καρδιά της Ελλάδος. Είναι ένας τόπος πονεμένος, με
πολλά προβλήματα. Ένας τόπος που ήταν, είναι και
θα πρέπει παντοτινά να μείνει ελληνικός και χριστιανικός.»
Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος έδωσε το λόγο στον
πολιτικό επιστήμονα κ. Κωνσταντίνο Χολέβα ο
οποίος συμπλήρωσε πως αυτή η
λαϊκή μνήμη και παράδοση, που κατέταξε τον Άγιο
Ιωάννη Βατάτζη
στο αγιολόγιο της
Εκκλησίας μας, κατεγράφη και από
τον Άγιο Νικόδημο
τον Αγιορείτη στη
διάρκεια της Τουρκοκρατίας, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά πως «όπως λένε και μεγάλοι
ιστορικοί, το 1237 περίπου με την περίφημη επιστολή
του προς τον Πάπα, γεννιέται η Μεγάλη Ιδέα για την
ανάκτηση της Πόλης».
Με την παρουσίαση της εκδήλωσης στο περιοδικό
μας, εκ μέρους του Συλλόγου μας, εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς
και ιδιαιτέρως στον πατέρα Γεώργιο Γεωργακόπουλο,
προϊστάμενο του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας Πειραιώς, για την πρωτοβουλία τους να αναδείξουν σημαντικά θέματα που αναφέρονται στη Θράκη μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όπως διαβάσατε στον χαιρετισμό του Προέδρου μας, το επόμενο τεύχος, Απριλίου - Μαΐου Ιουνίου, θα είναι το 50ό. Όταν συμπληρώσαμε τα 10 τεύχη γιορτάσαμε τα πρώτα γενέθλια του
περιοδικού μας με μεγάλη συγκίνηση και επιφυλακτικότητα για το μέλλον του εγχειρήματός μας.
Σ’ αυτό το τεύχος θα πρέπει να γιορτάσουμε πιο πανηγυρικά, με μεγαλύτερη σιγουριά και ικανοποίηση όλοι μαζί, γιατί είναι αποτέλεσμα συλλογικότητας και κοινών στόχων: να προβάλουμε
την αγαπημένη ιδιαίτερη πατρίδα μας, τον πολιτισμό της, την πολύ σημαντική αλλά άγνωστη
ιστορία της, την ανέλιξή της σε όλους τους τομείς και να καταγραφούν με λέξεις και εικόνα όχι
μόνο τα “μεγάλα και θαυμαστά’’ που γράφει ο παππούς Ηρόδοτος αλλά και τα μικρά και καθημερινά που συνθέτουν τα “μεγάλα’’.
Σας παρακαλούμε λοιπόν να εκφράσετε με επιστολή το τι σας έδωσε μέχρι στιγμής o «Φάρος»
και τι περιμένετε στο μέλλον απ’ αυτόν. Θα δημοσιευθούν στο 50ό τεύχος σε σχετικές σελίδες και
θα αποτελέσουν βάση για τον πανηγυρικό εορτασμό των 50 τευχών. Προθεσμία αποστολής της
επιστολής η 30ή Μαΐου 2014.
Επειδή το 2014 γιορτάζουμε και τα 30 χρόνια του Συλλόγου μας, παρακαλούμε επίσης τους
φίλους αναγνώστες να δώσουν ιδέες για τον εορτασμό και αυτής της επετείου. Μην ξεχάσετε να
δείτε και στο 32ο τεύχος τον εορτασμό των 25 χρόνων.
Η Συντακτική Επιτροπή
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H AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Διημερίδα με θέμα: «Η Αρχαιολογική Έρευνα στη Θράκη»
στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης
Γράφει ο Νικόλαος Α. Πινάτζης

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή του κόσμου και των εκπροσώπων των τοπικών αρχών στη διημερίδα που
διοργάνωσε το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιανουαρίου
2014 με θέμα: «Η Αρχαιολογική Έρευνα στη Θράκη». Η διημερίδα εντάσσεται στα πλαίσια του 5ου
κύκλου ομιλιών και διαλέξεων με τίτλο: «Γνωριμία με προσωπικότητες από τον χώρο της επιστήμης
και του πολιτισμού». Ο 5ος κύκλος ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014.
Eφέτος, ο 5ος κύκλος έχει
θέμα την αρχαιολογία και την
ιστορία της Μακεδονίας και
της Θράκης. Τη διημερίδα
παρακολούθησαν η Αντιπεριφερειάρχης Έβρου κα Γεωργία Νικολάου, ο αγιογράφος και ζωγράφος κ.
Ιωάννης Μητράκας, ο δικηγόρος και συγγραφέας
κ. Φοίβος Μάλαμας, ο
καθηγητής Ιστορίας και
κοσμήτορας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΔΠΘ κ.
Κωνσταντίνος Χατζόπουλος , ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου κ. Κωνσταντίνος Ντίνας, ο εκδότης της
εφημερίδας «Η Γνώμη» κ. Ιωάννης Λασκαράκης και πολλοί εκπρόσωποι φορέων της πόλης.
Η έναρξη της διημερίδας έγινε το απόγευμα της Παρασκευής από τον πρόεδρο του Ιστορικού Μουσείου κ.
Νικόλαο Πινάτζη ο οποίος σημείωσε: «Ευχαριστώ τους
αρχαιολόγους που ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρόσκληση του Ιστορικού Μουσείου και στα πρόσωπά τους
να ευχαριστήσω όλους τους αρχαιολόγους της χώρας
μας που κρατούν ψηλά τον πήχη του επιστημονικού
ήθους, της δεοντολογίας και της αίσθησης του καθήκοντος».
Πρώτος ομιλητής ήταν ο
επίτιμος έφορος αρχαιοτήτων κ. Διαμαντής Τριαντάφυλλος ο οποίος στην ομιλία
του με τίτλο: «Η λατρεία του
Ήρωα Ιππέα στο χώρο της
Θράκης» αναφέρθηκε στη
λατρεία του Ήρωα Ιππέα
που ήταν θεός σωτήριος, θε-

ραπευτής και καταχθόνιος καθώς συμβόλιζε την αναγέννηση της φύσης αλλά συνδεόταν και με τον Κάτω
Κόσμο. Η λατρεία του Ήρωα συνδέθηκε με τον Απόλλωνα, τον Ασκληπιό, τον Ρήσο και μεταγενέστερα με
τον Άγιο Γεώργιο.
Στη συνέχεια στο βήμα ακολούθησε η κα Πολυξένη
Τσατσοπούλου, αρχαιολόγος της ΙΘ’ ΕΠΚΑ με την ομιλία
της: «Η αρχαία Ζώνη και
η πολιτιστική της παρουσία». Η αρχαία Ζώνη εδώ
και μισό αιώνα δίνει ευρήματα ως η σημαντικότερη
αποικία της Σαμοθρακικής Περαίας. Τα ευρήματα των θρακικών επιγραφών που βρέθηκαν στο ναό του Απόλλωνα στη
Ζώνη επιβεβαιώνουν την κοινή καταγωγή Ελλήνων και
Θρακών. Επίσης, η κα Τσατσοπούλου αναφέρθηκε στο
«στοίχημα» που κερδήθηκε για την ευαισθητοποίηση
του κοινού και την προβολή της αρχαίας Ζώνης και των
ευρημάτων της.
Η πρώτη ημέρα της διημερίδας ολοκληρώθηκε με την
ομιλία του αρχιτέκτονα, αρχαιολόγου και τέως καθηγητή
του ΑΠΘ κ. Γεωργίου Καραδέδου με τίτλο: «Από το ελληνικό θέατρο στη ρωμαϊκή αρένα μέσα από τα θέατρα
της Μακεδονίας και της Θράκης (εξέλιξη, ακουστική,
σκηνογραφία, μηχανολογικός εξοπλισμός)». Ο κ.
Καραδέδος αναφέρθηκε
στην αρχιτεκτονική, στις
λεπτομέρειες των πρώτων θεάτρων και στη μετεξέλιξή τους σε ρωμαϊκές
αρένες. Αναφέρθηκε, επίσης, στην εξέλιξη, στην ακουστική, στη σκηνογραφία
και στο μηχανολογικό εξοπλισμό, εστιάζοντας στο τέλος
στα θέατρα της Μαρώνειας, της Θάσου και των Φιλίππων.
Τη δεύτερη ημέρα της διημερίδας η κ. Κωνσταντίνα
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Καλλιντζή, αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΛΑ’
ΕΠΚΑ στην ομιλία της με
τίτλο: «Αγροικίες και
αγρότες στα αρχαία
Άβδηρα» αναφέρθηκε
στην αγροτική ζωή, στις
ασχολίες και στις καλλιέργειες των κατοίκων της υπαίθρου και στον τρόπο εντοπισμού των κτισμάτων από την αρχαιολογική υπηρεσία.
Ο εντοπισμός αυτός γίνεται κυρίως με επιφανειακές
έρευνες και δεν έχει γίνει καμία αρχαιολογική ανασκαφή.
Παρ’ όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν εντοπιστεί είναι
αρκετά καθώς έχουν βρεθεί 50 περίπου κτίσματα.
Στη συνέχεια ο κ. Ματθαίος Κουτσουμανής, αρχαιολόγος της ΙΘ’ ΕΠΚΑ στην ομιλία του με τίτλο: «Πλωτινόπολη... το κτήριο με τα ψηφιδωτά δάπεδα», παρουσίασε τα ευρήματα των
πολύχρωμων ψηφιδωτών που ανακαλύφθηκαν
στην Πλωτινόπολη. Το
πιο εντυπωσιακό, όμως,
εύρημα της Πλωτινόπολης είναι ένα πηγάδι με
εσωτερική διάμετρο 2,20
μ., κατασκευασμένο με λαξευτούς γωνιόλιθους, στο
οποίο δεν έχει εντοπιστεί πυθμένας.
Η διημερίδα ολοκληρώθηκε με την ομιλία του προϊσταμένου της ΙΘ’ ΕΠΚΑ κ. Δημήτρη Μάτσα με τίτλο:
«Οι Μεγάλοι Θεοί της
Σαμοθράκης». Ο κ. Μάτσας αναφέρθηκε στους
ναούς, στα Καβείρια μυστήρια, στη Νίκη της Σαμοθράκης, στο αρχαίο θέατρο και γενικότερα στα
τελευταία ευρήματα από
τον σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης.
Μετά το πέρας των ομιλιών πραγματοποιήθηκε ξενάγηση από την υπεύθυνη του αρχαιολογικού χώρου
της Ζώνης κα Πολυξένη Τσατσοπούλου, που αναφέρ-
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θηκε διεξοδικά στην ιστορία αλλά και τον αρχαιολογικό
πλούτο της περιοχής. Οι επισκέπτες ενθουσιάστηκαν
από την πρόοδο των εργασιών που αφορούν και στην
αρχαιολογική έρευνα αλλά και στην οργάνωση και σήμανση του χώρου. Ακόμη, η κα Τσατσοπούλου μας ενημέρωσε για την πορεία του ερευνητικού έργου στην Αρχαία Εγνατία οδό και συζητήθηκε η δυνατότητα
επίσκεψης σε κάποια τμήματά της που βρίσκονται στην
περιοχή μας.

Kατά τον 5ο κύκλο ομιλιών και διαλέξεων, την
Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014, πραγματοποιήθηκε η διάλεξη της
Διευθύντριας του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, κ. Πολυξένης
Αδάμ-Βελένη με τίτλο: «Μουσεία και κοινωνία: Η περίπτωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης».
Η κυρία Βελένη αναφέρθηκε στην πολλαπλή δραστηριότητα που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης σε διάφορους τομείς
που αφορούν σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, τις ηλικίες
και τα επαγγέλματα. Μέσα από τη δράση αυτή το
Μουσείο στοχεύει να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερο κοινό κατ’ επανάληψη, προκειμένου να αποτελέσει ένα ζωτικό κοινωνικό πυρήνα μάθησης και
ψυχαγωγίας.
Επιπλέον έγινε αναφορά στη δραστηριότητα του
Μουσείου στο εξωτερικό με την κυρία Βελένη να είναι
υπεύθυνη για τη μεγάλη έκθεση στο Μουσείο του Λούβρου με θέμα τον Μέγα Αλέξανδρο. Ανέπτυξε, επίσης,
την άποψή της για τα αρχαία έργα τέχνης που βρίσκονται στο εξωτερικό επισημαίνοντας το μεγάλο όφελος
για την προβολή της χώρας μας. Θεωρεί τα έργα αυτά
ως άξιους πρεσβευτές του ελληνικού πολιτισμού σε όλο
τον κόσμο. Υπογράμμισε πως τα έργα των ξένων συλλογών είναι τυχαία αποκτήματα από παραδόσεις ή αγορές, ενώ αυτά που εμείς εκθέτουμε προέρχονται από
ανασκαφές. Έτσι μπορούμε να αναπλάσουμε στην έκ-
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Πρότεινε τον περιορισμό των αρχαιολογικών ανασκαφών για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να μπορέσει να τεκμηριωθεί το πλούσιο αρχαιολογικό υλικό
που έχει συσσωρευτεί στις αποθήκες των μουσείων και
να γίνει η καταγραφή του.
Στο τέλος της ομιλίας η κυρία Βελένη αναφέρθηκε στα
αρχαιολογικά ευρήματα του Μετρό Θεσσαλονίκης και
στην προσπάθεια των αρχαιολόγων να αλλάξει το επίπεδο εκσκαφής ώστε να μην καταστραφούν τα αρχαία.

θεση το περιβάλλον τους, να προτείνουμε μία διαδρομή
σε έναν πολιτισμό, σε μία ολόκληρη εποχή και όχι να δείξουμε μεμονωμένα έργα τέχνης.

Σας ενημερώνουμε ότι τον Μάιο 2014 θα πραγματοποιηθεί η ομιλία της δρ αρχαιολογίας και προϊσταμένης της ΙΖ’ ΕΠΚΑ κυρίας Αγγελικής Κοτταρίδη,
η οποία υπήρξε επί σειρά ετών βοηθός του Μανόλη
Ανδρόνικου στην ανασκαφή της Βεργίνας και αρμόδια
σήμερα για τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο
των Αιγών (Βεργίνα).

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ
1 Αλεξιάδης

Παναγιώτης

€ 50,00

22 Νάκη-Μπουρίκα

Σμαρώ

€ 20,00

2 Αλεξιάδης

Τρύφωνας

€ 40,00

23 Νικολαΐδης

Ανέστης

€ 30,00

3 Αλιφεράκης

Κώστας

€ 25,00

24 Ουζουνίδου

Γιούλα

€ 30,00

4 Ανδρεάδης

Ανδρέας

€ 50,00

25 Ουζουνίδου

Νίτσα

€ 30,00

5 ΑΝΩΝΥΜΗ

Αθήνα

€ 20,00

26 Παγανιάρη

Νίτσα

€ 30,00

6 Βασιλειάδης

Απόστολος

€ 25,00

27 Παϊδούσης

Αντώνιος

€ 70,00

7 Βογιατζή

Αντωνία

€ 30,00

28 Παπαδόπουλος

Απόστολος

€ 60,00

8 Γιασεμάκης

Θεόδωρος

€ 50,00

29 Παπαθεοδωρίδου-ΚαστανάΔέσποινα

€ 50,00

9 Γραμμενίδης

Νικηφόρος

€ 30,00

30 Παραβίας

Κώστας

€ 50,00

10 Δίδη

Μαρία

€ 50,00

31 Παταπάτης

Κώστας

€ 50,00

11 Ελευθεριάδου

Αλεξάνδρα

€ 40,00

32 Πορτοκαλάκη

Κυριακή

€ 20,00

12 Ζαχαρίου

Παναγιώτης

€ 20,00

33 ΤΕΤΡΑΓΚΟΝΕ.Π.Ε. Μελετική-Κατασκευαστικη€ 200,00

13 Ιωαννίδης

Απόστολος

€ 30,00

34 Τοπάλη-Τοπαλίδου

Δήμητρα

€ 50,00

14 Καραμανίδης

Ηλίας

€ 50,00

35 Τσιάπης

Χρήστος

€ 30,00

15 Κάρτσωνα-Γαβριηλίδου

Μαίρη

€ 100,00

36 Τσικούρα-Γραμμενίδου

Χρυσή

€ 30,00

16 Κεφαλοκόπτου

Μαρία

€ 20,00

37 ΤσικούραςΑπόστολος&Δανάη € 50,00

17 Κοψίδου

Μαρία

€ 50,00

38 Φραγκόπουλος

Νικόλαος

€ 20,00

18 Κωνσταντινίδου

Ελένη

€ 20,00

39 Χόπτηρη

Μαίρη

€ 20,00

19 Λουκάτου-Ζαλοχώρη

Μαρία

€ 30,00

40 Χαμπούρης

Άγγελος

20 Μερέση

Σοφία

€ 20,00

41 Χολογούνης

Οδυσσέας

21 Μπραϊκίδης

Στράτος

€ 50,00

Σύνολο:

€ 100,00
€ 30,00
€ 1.770,00
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ΘΡΑΚΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Tα Βυζαντινά Μνημεία της κοιλάδας του ποταμού Έβρου/Μαρίτσας
Robert Ousterbout, Χαράλαμπος Μπακιρτζής
Έκδοση: Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μετά-Βυζαντινών Μνημείων, Θεσσαλονίκη, 2007.
Μετάφραση Πασχάλη Χριστοδούλου

Η κοιλάδα του Έβρου στη Βυζαντινή περίοδο
Οδοί μεταφοράς
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής περιόδου ο ποταμός Έβρος/Μαρίτσα ήταν στρατηγικής σημασίας για
τη μεταφορά στη Θράκη και στα Βαλκάνια. Ο ποταμός
ήταν πλωτός με μεγάλες λέμβους από το στόμιο μέχρι
την ενδοχώρα ως την Αδριανούπολη και με μικρότερες
λέμβους μέχρι τη Φιλιππούπολη. Η επικοινωνία από τη
μία όχθη στην άλλη γινόταν με διάφορους τρόπους.
Λέμβοι διαφόρων διαστάσεων μπορούσαν να μεταφέρουν τους επιβάτες από τη μια όχθη στην άλλη σε
πολλά σημεία. Π.χ. ο ιερέας στην Κοσμοσώτειρα στις
Φέρρες είχε το προνόμιο να κατέχει ένα πλοιάριο για τη
μεταφορά των μοναχών εγκάρσια στο ποτάμι και αυτό
το λιμάνι στις Φέρρες αναφέρεται μέχρι τον 16ο αιώνα.
Γέφυρες επάνω σε σχεδίες μπορούσαν να συντεθούν
για την κίνηση στρατευμάτων, όπως αναφέρει η Άννα
Κομνηνή στην "Αλεξιάδα". Το πέρασμα του ποταμού μπορούσε να γίνει με τα πόδια ή με άλογα σε σημεία όπου ο
ποταμός ήταν χαμηλής στάθμης ή τα νερά ήταν αβαθή
όπως π.χ. στον "Πόρο του Φιλόκαλου", που επίσης αναφέρει η Άννα, στην ανατολική πλευρά κοντά στο στόμιο
του ποταμού. Υπήρχε μια κτιστή ή ξύλινη γέφυρα στο
ποτάμι κοντά στην Αδριανούπολη, που την αναφέρει ο
Ακροπολίτης. Μια άλλη γέφυρα ή ένα άλλο είδος διάβασης θα έπρεπε να υπήρχε στη διαδρομή της Εγνατίας
οδού, καθώς διέσχιζε το ποτάμι κοντά στις Φέρρες.
Υπήρχαν περιπτώσεις ετών, που επέτρεπαν το πέρασμα του ποταμού με τα πόδια, όπως συνέβη π.χ. στον
τραχύ χειμώνα του 1208-1209 όταν η Λατινική στρατιά

του βασιλέως Ερρίκου μπόρεσε να περάσει το ποτάμι
που είχε παγώσει κοντά στην Κυψέλα.
Μολονότι οι προσχώσεις άλλαξαν τις θέσεις στις εκβολές του ποταμού, κατά τη διάρεκια της Βυζαντινής
περιόδου υπήρχαν τρία λιμάνια στο δέλτα, στο στόμιο
του ποταμού. Αυτά συνέδεαν τους δρόμους στην ξηρά
με τη θάλασσα: κοντά στην Τραϊανούπολη, ενδοχώρα
της δυτικής όχθης, στις Φέρρες στη δυτική όχθη κοντά
στα ενδότερα του δέλτα και στην Αίνο κοντά στη θάλασσα στην ανατολική πλευρά. Τα πρώτα δύο σημεία
ήσαν επίσης σταθμοί της Εγνατίας οδού, του μεγάλου
Ρωμαϊκού δρόμου που συνέδεε την Κωνσταντινούπολη
με την Αδριατική, ενώ η Αίνος υπηρετούσε το κυρίως λιμάνι για πλοία που έφθαναν από τη θάλασσα στην ανατολική όχθη.
Σε κάποιο σημείο της Εγνατίας οδού, κοντά στις Φέρρες και πριν τη συνάντηση με τον ποταμό, άρχιζε ένας
από τους αναγνωρίσιμους δρόμους ξηράς που οδηγούσε προς Βορράν κατά μήκος της στενής δυτικής όχθης του Έβρου για να συνδέσει το Αγαίο πέλαγος με
τον Δούναβη. Ο δρόμος προς το Διδυμότειχο συνδεόταν
με έναν δρόμο που οδηγούσε στην κοιλάδα του Άρδα,
έναν παραπόταμο του Έβρου και συνέχιζε, μέσω των
ορέων της Ροδόπης, για να συνδέσει την Προποντίδα
και την Κωνσταντινούπολη με τις πόλεις των Βαλκανίων
και με τα λιμάνια της βόρειας Αδριατικής.
Μια άλλη οδός διά ξηράς που διήρχετο από την
Αδριανούπολη ήταν η μεγάλη οδός που συνέδεε την
Κωνσταντινούπολη με την κεντρική Ευρώπη.

Ιστορία
Το δίκτυο των μεταφορών δείχνει σαφώς τη στρατηγική γεωπολιτική θέση της Θράκης εν γένει και της κοιλάδας του Έβρου, ιδίως κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Συνιστούσε κυριολεκτικά τα σταυροδρόμια του Βυζαντινού
κόσμου, το προπύργιο και την ενδοχώρα της Κωνσταντινούπολης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της η περιοχή διατηρούσε στενές σχέσεις με τη Βυζαντινή πρωτεύουσα,
για το καλύτερο ή το χειρότερο. Η σχέση της Βυζαντινής
πρωτεύουσας και της Θρακικής ενδοχώρας άρχισε δραματικά. Ο Κωνσταντίνος νίκησε τον αντίπαλό του Λικίνιο
στην Αδριανούπολη το 324 μ.Χ., γεγονός που του έδωσε
μοναδικό ρόλο στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και επέσπευσε τη μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη
στη θέση του Βυζαντίου στον Βόσπορο.
Άλλοι ηγέτες άρχισαν τη δράση τους ή συνάντησαν
τη μοίρα τους στην ίδια περιοχή. Το 378 ο αυτοκράτορας
Βαλεντιανός ηττήθηκε και σκοτώθηκε από τους Γότθους
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και η άνω κοιλάδα του ποταμού ένιωσε το μεγάλο βάρος των συγκρούσεων μεταξύ Βυζαντινών και Βουλγάρων. Το κάστρο του Διδυμοτείχου πολιορκήθηκε και
η Αδριανούπολη έπεσε για βραχύ χρονικό διάστημα
στον Κρούμο και στον Συμεών.
Η πρώιμη ιστορία για τη χαμηλότερη κοιλάδα του ποταμού καταγράφεται λιγότερο μολονότι η Αίνος, στο
στόμιο του ποταμού, θα πρέπει να υπέστη παρόμοιες
απειλές. Σύμφωνα με τον Προκόπιο, ο Ιουστινιανός ενίσχυσε τα αμυντικά της τείχη· πάντως πριν από το τέλος
του 11ου αιώνα η πόλη-λιμένας ελάχιστα αναφέρεται
στην ιστορική καταγραφή, εκτός από τη συμμετοχή της
σε εκκλησιαστικά συμβούλια και συνόδους. Στο τέλος
Άποψη σε απόσταση του φρούριου του Πυθίου
του 11ου αιώνα οι νομάδες Πετσενέγοι διείσδυσαν μέχρι
με την κοιλάδα του ποταμού Έβρου στο βάθος.
τη θάλασσα του Μαρμαρά, στην περιοχή της Αίνου. Εκεί
στη μάχη της Αδριανούπολης. Ο Αλέξιος Κομνηνός Ι
ο Αλέξιος Ι τους αντιμετώπισε σε μάχη, όπως αναφέρει
αναγορεύθηκε αυτοκράτορας στην Αδριανούπολη το
η Άννα Κομνηνή, όπου σαφώς ηττήθησαν στο όρος Λε1081. Ο Ιωάννης Καντακουζηνός VI έκανε το ίδιο στο Διβούνιον, κοντά στο στόμιο του Έβρου.
δυμότειχο το 1341 και στη συνέχεια έλαβε το στέμμα
Κατά τη διάρκεια του τέλους του 12ου και του 13ου
στην Αδριανούπολη.
αιώνα η περιοχή ήταν ένα μείζον σημείο συγκρούσεων
Άλλες σημαντικές ιστορικές προσωπικότητες εξορίμεταξύ Βυζαντινών, Σταυροφόρων και Βουλγάρων,
σθηκαν στην κοιλάδα του ποταμού Έβρου: Ο Σεβαστοενώ οι μεγάλες πόλεις και τα φρούρια άλλαζαν χέρια
κράτωρ Ισαάκιος Κομνηνός ίδρυσε και απεσύρθη στο
πολλές φορές. Πριν από τη λατινική κατάκτηση της Κωνμοναστήρι της Κοσμοσώτειρας στις Φέρρες μετά την
σταντινούπολης το 1204 οι Σταυροφόροι και οι Βενετοί
εξορία του από την πρωτεύουσα. Ο πολιτικός ανήρ και
έμποροι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή και η παρουσία
λόγιος Θεόδωρος Μετοχίτης εξορίσθηκε στο Διδυμότους αναφέρεται από την Αίνο έως την Αδριανούπολη.
τειχο μετά την παλατιανή εξέγερση του 1328.
Η Βουλγαρία βρισκόταν στην άνοδό της την ίδια εποχή
Ως ενδοχώρα της πρωτεύουσας η Θράκη χρησίμευε
και με την ηγεσία του Καλογιάννη οι Βούλγαροι λεηλάως τροφοδότης και ως προπύργιο, οι αγροτικές της
τησαν τη χώρα γύρω από την Αδριανούπολη και το Διεκτάσεις έδιναν δημητριακά και άλλα τρόφιμα, οι πόλεις
δυμότειχο, πολεμώντας τους Βυζαντινούς και τους Λακαι τα χωριά της έδιναν στρατιώτίνους. Οι Βυζαντινοί βαθμηδόν
τες.
ανέκτησαν τον έλεγχο της περιοχής
Κάθε αναφορά στη Θράκη “μας
και το 1225 και οι δύο πόλεις ήταν
φέρνει στη σκέψη το θάρρος, τις
υπό τον έλεγχο των Λασκαριδών
μάζες των στρατιωτών, τον πόλεμο
της Νίκαιας, μολονότι η Αδριανούκαι τις μάχες γιατί αυτά τα πράγπολη έπεσε πάλι στους Βουλγάματα είναι έμφυτα και κληρονομικά
ρους το 1230.
αυτής της επαρχίας”, σημείωνε ο
Οι Λασκαρίδες χρησιμοποίησαν
Ιουστινιανός το 535 (Νεαραί 26), ο
διαδοχικά και τις δύο πόλεις για μια
οποίος οχύρωσε ή ενίσχυσε τις παεκστρατεία εναντίον των Βουλγάλαιές οχυρώσεις σ’ αυτήν την
ρων. Οι Κουμάνοι και οι Τατάροι εμεπαρχία. Η μέριμνα του Ιουστινιαφανίζονται στις τοπικές συγκρούνού δικαιολογείται γιατί κάθε επίσεις του 13ου αιώνα. Με την εκ
θεση από ξηράς προς την πρωνέου εγκατάσταση της Βυζαντινής
τεύουσα κατ’ ανάγκη θα
κυριαρχίας στην Κωνσταντινούπολη
περνούσε μέσα από τη Θράκη. Η
το 1261 η Αδριανούπολη έγινε το
Αδριανούπολη έπαιζε έναν κατ’
στρατηγικό κέντρο στα σύνορα με
εξοχήν σημαντικό ρόλο. Στο δεύτη Βουλγαρία.
τερο μισό του 6ου αιώνα Σλάβοι
Η Μεγάλη Εταιρία των Καταλάκαι Άβαροι πολιόρκησαν την πόλη
νων που ήσαν Ισπανοί μισθωτοί
και τα περίχωρά της. Με την εμστρατιώτες, που τους προσέλαβε
φάνιση της Βουλγαρίας ως πολιτιο Ανδρόνικος, εστράφη εναντίον
κής δύναμης που ακολούθησε, η
των Βυζαντινών μετά τη δολοφονία
πόλη έγινε μια σημαντική στρατιωτου ηγέτη τους Roger de Flor στην
τική προφυλακή. Καθ’ όλη τη διάρΑδριανούπολη το 1305 από Αλακεια του 9ου και του 10ου αιώνα Διδυμότειχο, ταφική επιγραφή του κόμη Διογένη, νούς μισθοφόρους, πιθανόν μετά
η Αδριανούπολη, το Διδυμότειχο
από υποκίνηση του Μιχαήλ ΙΧ. Χρητέλος του 5ου αι. μ.Χ.
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αυτό οδήγησε σε περαιτέρω συγκρούσεις και παρεμβάσεις του Orhan. Ο έλεγχος της πόλης-λιμένος
Αίνου ήταν σε αμφισβήτηση αυτήν την περίοδο και
η ασταθής κατάσταση οδήγησε σε μια πρόσκληση
του Γενοβέζου πειρατή Francesco Gateluso να
κυβερνήσει την πόλη, γύρω στο 1384. Η οικογένεια
Gateluso διατηρούσε τον έλεγχο της Αίνου έως ότου
έπεσε στους Οθωμανούς το 1456. Με την ιταλική
παρουσία, η ακόλουθος ιστορία της περιοχής της
ακτής και των νησιών του Βορείου Αιγαίου διαφέρει εν τινι μέτρω από εκείνη των περιοχών της ενδοχώρας.
Η συμμετοχή του Orhan στον εμφύλιο πόλεμο
του 1341-47 θεωρείται συχνά ως η αρχή και η εισαγωγή των Οθωμανών στο ευρωπαϊκό έδαφος. Το
1345 οι Οθωμανοί κατέλαβαν την Καλλίπολη (GeliTo δέλτα του ποταμού Έβρου με την πόλη της Αίνου αριστερά κάτω
bolu) και χρησιμοποίησαν το φρούριο ως βάση επισιμοποιώντας την Καλλίπολη (Gelibolu) ως βάση τους
χειρήσεων για την επέκτασή τους στα Βαλκάνια, με τον
επέδραμαν σ’ όλη τη Θράκη το 1305-07, πολιορκώντας
γιο του Orhan, Suleyman Paca, να κερδίζει τον έλεγχο
την Αίνο, την Αδριανούπολη και άλλα κέντρα. Ο Μιχαήλ
μεγάλου μέρους της Νοτιο-ανατολικής Θράκης. Ο
ΙΧ χρησιμοποίησε το κάστρο του Διδυμοτείχου ως
Orhan, ο οποίος παντρεύτηκε μια κόρη του Ιωάννη VΙ,
βάση και θέση άμυνας στην εκστρατεία εναντίον τους.
είχε συνεχή ανάμειξη με τη Βυζαντινή πολιτική. Μολονότι
Το Διδυμότειχο εμφανίζεται συχνά στις καταγραφές
σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν υποστηρικτικός και συμτων εμφυλίων πολέμων του 14ου αιώνα. Στη σύγκρουση
φιλιωτικός, η επέκταση του Οθωμανικού ελέγχου της
μεταξύ του Ανδρόνικου ΙΙ και του εγγονού του Ανδρόνικου ΙΙΙ, ο τελευταίος χρησιμοποίησε την πόλη ως στρατιωτική του βάση και διαμονή μετά τη φυγή του από την
Κωνσταντινούπολη το 1321. Στον δεύτερο εμφύλιο πόλεμο, μετά τον θάνατο του Ανδρόνικου ΙΙΙ το 1341, ο
Ιωάννης Καντακουζηνός αναγορεύθηκε αυτοκράτορας
στο Διδυμότειχο και η πόλη έγινε de facto η πρωτεύουσά του κατά τον εμφύλιο πόλεμο του 1341-47. Η
Φέρρες, μοναστήρι Κοσμοσώτειρας, κιονόκρανο, 12ος αι.
θέση διαμονής του και ο θησαυρός του ήταν πλησίον
Σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.
στο οχυρό του Πυθίου. Το 1344/5 ο Ιωάννης Καντακουζηνός έφερε τον στόλο του Umur του Αϊδινίου στην Αίνο
Θράκης από το 1359 και μετά συνεχίστηκε αμείωτη. Το
για να τον συμπαρασταθεί και το 1348 ο Orhan απέστειλε
Διδυμότειχο κατακτήθηκε πιθανόν δύο φορές από τον
τουρκικά στρατεύματα προς βοήθειά του. Μετά τη νίκη
Orhan, πρώτα το 1359 και οριστικά το 1361. Ο γιος του
του Ιωάννη V Παλαιολόγου και την παραίτηση του Κανκαι διάδοχος Μουράτ Ι καθιέρωσε την παραμονή του
τακουζηνού το 1354, η Θράκη υπέστη ένα είδος φεουστο Διδυμότειχο (Dimitoko) περίπου το 1373-77 και συδαρχικής υποδιαίρεσης. Το 1352 το Διδυμότειχο έγινε
νέχισε την επεκτατική πολιτική του πατέρα του.
σημείο στήριξης του Ιωάννη V Παλαιολόγου, ενώ η
Φαίνεται ότι η Αδριανούπολη κατελήφθη από τους
Αδριανούπολη δόθηκε στον Ματθαίο Καντακουζηνό·
Τούρκους γύρω στο 1369 και γύρω στο 1376-77 ο
Μουράτ Ι εγκατέστησε την παραμονή του εκεί. Η πόλη
στη συνέχεια αναπτύχθηκε ως η πρωτεύουσα των
Οθωμανών. Σε χρόνο λίγο περισσότερο από 1000 χρόνια από την αποφασιστική μάχη του Κωνσταντίνου
ενάντια στον Λικίνιο, το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής είχε κατακτηθεί από τους Οθωμανούς Τούρκους
και, όπως ο Κωνσταντίνος, είχαν βλέψεις προς τον Βόσπορο. Από τη νέα Οθωμανική πρωτεύουσα στην
Αδριανούπολη / Edirne ξεκίνησε η τελική πολιορκία
της Κωνσταντινούπολης, που κατέληξε στην πτώση
της πόλης το 1453.

H Αδριανούπολη στο τέλος της Οθωμανικής περιόδου

Βιβλιογραφία
Soustal Peter, Thrakien (Thrake und Haimimontos). Tabula
Imperii Byzantini 6 (Vienna, 1991)
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στήλη βιβλίων
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Δρ. Πασχάλης Χριστοδούλου
Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Μποτονάκη
Κράτης Ποιμενίδης

Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου
Ομάδα Ποίησης και Λογοτεχνίας

λυπημένο που άφηνε το νησί της. Ξέχασε όμως να κρύψει τα
φτερά της. Λησμόνησε πως τα φορούσε φεύγοντας... Και από
τα φτερά της την εγνώρισαν...’’ (Ίων Δραγούμης)

Αλεξανδρούπολη, Εκδόσεις Θρακικός Οιωνός, σελίδες 98

“Το διάσημο τούτο άγαλμα δεν έχει μάτια και βλέπει, Δεν έχει
στόμα και ρίχνει την υπέρτατη κραυγή. Δεν έχει χέρια και
κάνει τη λύρα να δονεί. Κι αγκαλιάζουν το άπειρο τα μαρμάρινα
φτερά του’’. (Ρούμπεν Νταριό, Γάλλος ποιητής)

Λογοτεχνικό Ημερολόγιο 2014
Oρφικός ύμνος
Της Νίκης (θυμίαμα με μάννα)
Την πανίσχυρη επικαλούμαι Νίκη, την ποθητή στους θνητούς,
αυτή που μόνο καταλύει των θνητών την αγωνιστική ορμή
και την οδυνηρή στις μάχες των αντίπαλων διχόνοια,
γιατί συ αποφασίζεις στους πολέμους για τα τροπαιούχα έργα,
σ’ αυτά που όταν ορμάς, φέρεις γλυκυτάτη δόξα·
γιατί σ’ όλα επικρατείς, και το καλό κατόρθωμα κάθε διαμάχης
με πανηγυρισμούς που γιορτάζεται στην καλόφημη ανήκει Νίκη.
αλλά, μακαρία, ας έλθεις περιπόθητη με φαιδρό βλέμμα
φέρνοντας πάντοτε τέλος καλό για καλόφημα έργα.
(μετάφραση από το βιβλίο ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ των Δ.Π. Παπαδίτσα
- Ε. Λαδιά, εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα)

Είπαν για τη Νίκη:
“Η Νίκη που κάποιος... την είχε στήσει στην υψηλή ακροθαλασσιά, σ’ ένα βράχο στη Σαμοθράκη, κατάντικρα στη Θράκη
και στη Μακεδονία, ανέβηκε και στάθηκε στην πλώρη ενός καραβιού και πήρε τις θάλασσες. Άφησε το νησί της και πάει αλλού, μα φεύγοντας έκρυψε το κεφάλι της να μην την αναγνωρίσουν οι άνθρωποι, γιατί το πρόσωπό της ήταν παράξενα

Το ημερολόγιο είναι αφιερωμένο στην επέτειο των 150
ετών από την εύρεση της Νίκης της Σαμοθράκης.
Περιεχόμενα του ημερολογίου:
1. Πρόλογος του Αθανασίου Γιαλαμά, προέδρου Ε.ΠΟ.Φ.Ε.
2. Ορφικός Ύμνος Νίκης Θυμίαμα (αρχαίο κείμενο)
3. Η εύρεση της Νίκης (σύντομο χρονικό)
4. Είπαν για τη Νίκη (Ίων Δραγούμης, Ρουμπέν Νταριό)
5. Η Νίκη, Κ. Παλαμάς
6. Η Νίκη της Σαμοθράκης, Αναστασία Κυριακίδου
7. Νενικήκαμεν, Αυγερός Γιώργος
8. Για μια Νίκη που πέταξε Μακριά, Αναγνωστόπουλος Γεώργιος
9. Νίκης Αρμονία, Αναστασία Κυριακίδου
10. Οπτασία, Λεόντιος Πετμεζάς
11. Νίκη Σαμοθράκης, Ευαγγελία Τσιακίρη
12. Προς Ευχή, Ορφεύς
13. Υποκλίνομαι, Αφροδίτη Μαργαρίτη
14. Τα φτερά της Νίκης, Δήμητρα Τσελιγκάκη
15. Η Νίκη της Σαμοθράκης, Ελισάβετ Δήμου
16. SPIN, Καρολεμέα Σταυρούλα-Χαραυγή
17. Στη Νίκη της Σαμοθράκης, Μαρία Βερβέρη-Κράουζε
18. Η Επιστροφή, Μέδουσα
19. Η θεά της Σαμοθράκης, Παναγιώτης Θεοχαρίδης
20. Νίκης Κάλεσμα, Ελένη Χαϊμάνη
21. Η αρπαγή της Κόρης, Καράβελας Συμεών
22. Νίκης Μορφή, Αντώνιος Ρούσσης
23. Η Νίκη της Σαμοθράκης, Λίνα Κασβίκη
24. Νικηφόρο Ταξίδι, Ε. Γ. Ιωάννου
25. Η Νίκη της Σαμοθράκης, Διονυσία Μόσχου
26. Για Σένα Γυναίκα - Πατρίδα, Π.Τ.
27. Για τη Νίκη, Κατερίνα Σικλαφίδου
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28. Μπροστά στη Νίκη στο Λούβρο, Δημοσθένης Γκαμπράνης
29. Η Νίκη της Σαμοθράκης, Σταματία Κυργίδου
30. Βαλς Μεσάνυχτα στο Λούβρο, Αγαπητού Γιώτα
31. Για την επίσκεψή μου στο Μουσείο του Λούβρου Παρίσι, Μαρία ΒερβέρηΚράουζε
Τα κείμενα με α.α.
1, 3, 4, 30, 31 είναι
πεζά και τα υπόλοιπα
ποιήματα.
Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται σχέδια και φωτογραφίες
της Νίκης ως επίσης
γραμματόσημα διαφόρων χωρών που απεικονίζουν τη Νίκη και
ελληνικά χαρτονομίσματα με τη Νίκη. Η μεταφορά της Νίκης από τους εργάτες
της ανασκαφής είναι πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφία.
Π.Χ.

«Ιστορίες της πόλης μας»
Αλεξανδρούπολη
(συλλογή διηγημάτων)
Εκδόσεις iWrite, Θεσσαλονίκη

Μια “φρέσκια” εκδοτική πρόκληση από τις εκδόσεις
iWrite προς γνωστούς ή πρωτοεμφανιζόμενους συγγραφείς
να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό διηγήματος με φόντο την
πόλη τους.
Ο διαγωνισμός αφορά σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας
και φυσικά ήλθε και η σειρά να διαγωνισθούν και οι ενδιαφερόμενοι από την Αλεξανδρούπολη ή για την Αλεξανδρούπολη.
Συμμετείχαν 150 συγγραφείς και η υπεύθυνη για την
αξιολόγηση επιτροπή επέλεξε τα 30 καλύτερα και από
αυτά αξιολόγησε και απένειμε 3 βραβεία σε τρία διηγήματα.
Το πρώτο βραβείο “κέρδισε“ ο συνεργάτης του περιοδικού μας Ανέστης Νικολαΐδης για το διήγημά του «Ο βιγλάτορας», το δεύτερο ο Δημήτρης Βάρναλης γεννημένος
στην Αλεξανδρούπολη, με τίτλο «Άμαξα της Λήθης» και
το τρίτο ο Θεόδωρος Μουσίκας, φιλόλογος, που ζει χρόνια
στην Αλεξανδρούπολη, καθηγητής σε σχολείο της πόλης,
με ενεργό συγγραφική δράση (ποίηση κ.λπ.) και πολιτιστική
με τίτλο «Πελαγίσια γαλήνη».
Τα διηγήματα που προαναφέραμε και τα υπόλοιπα 27
που επιλέχθηκαν αποτέλεσαν το τομίδιο που παρουσιάζουμε. Μέσα σ’ αυτά περιέχεται και το διήγημα της συνεργάτιδάς μας Χρύσας Φανφάνη-Στούρα «Γιατί πάλι εγώ Γιαγιά;» που έχουμε ήδη απολαύσει στο τεύχος 46 του
περιοδικού μας.
Οι εκδότες, στο τέλος κάθε διηγήματος, παραθέτουν

και μικρό βιογραφικό του συγγραφέα, από τα οποία βγάζουμε ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το πολιτισμικό μέλλον της πόλης μας. Έχουν γράψει γι’ αυτήν νέοι σε ηλικία
(ο μικρότερος είναι 18 χρόνων), άλλοι που δεν έχουν γεννηθεί σε αυτήν, άλλοι με πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο
και άλλοι με μικρότερο, άλλοι έχουν έντονη συγγραφική
παρουσία και άλλοι εμφανίζονται για πρώτη φορά.
Παραθέτουμε τα ονόματα και τίτλους των διηγημάτων
τους:
Αγγελίνα Ματζιαράκη, Χωρίς Όνομα
Αλεξάνδρα Μπαλαγιάννη, Φως και Όνειρο
Ανδρέας Αντωνίου, Το Τελευταίο Λευκό Τριαντάφυλλο
Άννα Παντέλη, Η Επιστροφή
Άννα Τσιλιγκίρογλου-Φαχαντίδου, Στη Σκιά του Φάρου της
Αλεξανδρούπολης
Αντωνία Σoλανάκη, Η Πόλη με τα Δύο Φι
Γιάννης Χαριτάκης, Η Προδοσία
Γεώργιος Γραμματόπουλος, Λιμάνι για τον Κόσμο
Γιώργος Τζεβελεκάκης, Σκαστοί για Λούνα Παρκ στην Αλεξανδρούπολη
Παναγιώτα Αδαμίδου-Τερζάκη, Ιστορίες της Πόλης μας
Δήμητρα Ιντζεβίδου, Η Αλήθεια Πίσω από τον Πίνακα
Δημήτρης Πεϊχαμπέρης, Άωρος Θάνατος
Θανάσης Τσολάκης, Από το Ημερολόγιο ενός Παράνομου
Μετανάστη
Θοδωρής Καραδιαμαντής, Το Μυστικό του Ναυτικού
Ιωάννης Μαλτέζος, Μια Μικρή Γειτονιά
Ιωάννης Σιταρίδης, Το Πέταγμα
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Καίτη Τσακίρη-Καραμιχάλη, O Όρος Ισχύει
Κυριακή Μπασκάκη, Στο Φάρο της Ψυχής
Κώστας Οικονομόπουλος, Δεύτερη Ματιά
Μαριλένα Παπουτσή, Ματωμένος Κύκλος
Όλγα Λιαρατζή, Σινεφίλ
Παναγιώτης Κιμούντρης, Με Αγάπη
Σοφία Χύτου, Ο Ανεκπλήρωτος Έρωτας για Σένα
Σπυρίδων Χαλάστρας, Ο Γανωτής
Χρύσα Φανφάνη-Στούρα, Γιατί Πάλι Εγώ Γιαγιά;
Χρυσή Μαυρουδή, Επιστροφή στην Αρία
Χρυσούλα Δούρου, Φως σε μια Ρόδα Συναισθήματα
Σας το συνιστούμε ανεπιφύλακτα και απολαύστε αυτό
το πρωτότυπο ταξίδι, μέσα από τη φαντασία 30 “συμπολιτών“ μας, στην πόλη που κι εσείς, λίγο-πολύ, ξαναγυρίζετε στο όνειρό σας.
A.M.

Κυριάκος Χρ. Διαμαντόπουλος - Γιάννης Στ. Σταυρόπουλος

Κορνοφωλιά Ν. Έβρου
(Ιστορία-Τοπωνύμια)

Eκτύπωση-βιβλιοδεσία «ΜΕΛΙΣΣΑ», σελίδες 480
Οι δύο συγγραφείς - εκπαιδευτικοί εμπνεόμενοι από
την αγάπη και τον σεβασμό τους προς την πατρίδα τους,
το χωριό Κορνοφωλιά Έβρου, έγραψαν ένα μοναδικής
σπουδαιότητας βιβλίο 480 σελίδων με βαθειά ιστορική
ανάλυση και κατατοπιστική παρουσίαση όλων των στοιχείων και λεπτομερειών του ανωτέρω χωριού.
Στον πρόλογό τους επισημαίνουν: Η Κορνοφωλιά είναι
ένα από τα αρχαιότερα χωριά του Νομού Έβρου. Το ξεκίνημά της χάνεται μέσα στα βάθη των αιώνων και έφτασε
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μέχρις εμάς από την προφορική κυρίως παράδοση των παλαιότερων κατοίκων της, από τον πατέρα στο γιο, από τον
παππού στον εγγονό. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση
αυτή το ξεκίνημά της ανάγεται σε μία μεγάλη πόλη που
ήταν κτισμένη στο Δερβένι. Την πόλη αυτή την ταύτισαν οι
πρόγονοί μας με μία ξακουστή πόλη της Θράκης, την Πλωτινούπολη, την οποία έκτισε ο αυτοκράτορας Τραϊανός (98117 μ.Χ.), προς τιμήν της συζύγου του Πλωτίνης.
Στον πόλεμο του χρόνου με τη λήθη, μπροστά στον
κίνδυνο να ξεχαστούν και να σβήσουν τα γεγονότα της
ιστορικής ζωής του χωριού, κάποιοι Κορνοφωλιώτες επιχείρησαν να καταγράψουν όσα προφορικά παραδόθηκαν.
Όλες όμως αυτές οι αξιόλογες και πολύτιμες προσπάθειες
είναι αποσπασματικές. Αναφέρονται σε ορισμένα γεγονότα
ή φάσεις της ιστορίας της Κορνοφωλιάς. Και η ευχή και η
προτροπή όλων ήταν να επιχειρηθεί μια γενική καταγραφή
της ιστορίας της από την αρχή μέχρι και τις μέρες μας.
Ο κλήρος έτυχε σε μας. Επιχειρήσαμε μια συνολική καταγραφή της ιστορίας της Κορνοφωλιάς μέχρι και τις αρχές
του 21ου αιώνα. Οι εργασίες όσων ασχολήθηκαν με την
ιστορία του χωριού μας είναι οι βασικές πηγές μας, καθώς
και η άριστη επιστημονική συγγραφή του μη Κορνοφωλιώτη πολιτικού μηχανικού και αρχαιολόγου Αθ. Ι. Γουρίδη
«Από την αρχαία Ζειρηνία στην Κορνοφωλιά του σήμερα»,
που είναι μια τοπογραφική-αρχαιολογική και ιστορική μελέτη. Τις προσωπικές μας αναμνήσεις συμπλήρωσαν και
οι πληροφορίες αρκετών συγχωριανών μας και η πλούσια
βιβλιογραφία διαφόρων ιστορικών. Σε όλους αυτούς εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες και τέλος πληροφορούμε τους αναγνώστες μας ότι η έκδοση του βιβλίου έγινε
αποκλειστικά με έξοδα των συγγραφέων του.
Το βιβλίο στο πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα κεφάλαια:
α. Γενικά περί Θράκης και Θρακών, με τα θρακικά έθνη
και τους σπουδαιότερους βασιλείς. β. Από τον μύθο στην
ιστορία γ. Πρώτη εγκατάσταση δ. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας ε. Εξέχοντες Κορνοφωλιώτες στα χρόνια της Τουρκοκρατίας στ. Το μοναστήρι της Κορνοφωλιάς ζ. Η Γκύμπραινα και το κάστρο της η. Από τους Βαλκανικούς
πολέμους μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή.
Στο δεύτερο μέρος υπάρχουν τα κεφάλαια: θ. Η Κορνοφωλιά στο διάστημα του μεσοπολέμου 1920-1939 ι.
Το γενικό πολιτικό κλίμα της εποχής ια. Ο Β’ Παγκόσμιος
πόλεμος ιβ. Η τριπλή κατοχή της Ελλάδας 1941-1944 ιγ.
Στα χρόνια της αντίστασης ιδ. Η ανάπτυξη του αντάρτικου
ιε. Η απελευθέρωση του Έβρου ιστ. Γερμανικές καταστροφές στο χωριό ιζ. Η 7μηνη κομμουνιστική εξουσία ιη. Από
τον Λίβανο στον Δεκέμβρη 1944 ιθ. Από τη Βάρκιζα στον
εμφύλιο 1946-49 κ. Η λήξη του εμφυλίου πολέμου 29
Αυγούστου 1949 κα. Η περίοδος μετά τον εμφύλιο κβ.
Διάφορα συμπληρωματικά στοιχεία Κορνοφωλιάς.
Το τρίτο μέρος κλείνει το βιβλίο με τα τοπωνύμια Κορνοφωλιάς και την ανάπτυξη του χωριού μετά το 1950.
Η ενδιαφέρουσα αυτή εκδοτική προσπάθεια των δύο
εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται με την αναγραφή της πλούσιας βιβλιογραφίας που χρησιμοποίησαν και την παράθεση
13 σελίδων με σχετικό εικαστικό υλικό.
K.Π.
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ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ

Γιάννης Μητράκας
Βυζαντινός ζωγράφος και αγιογράφος

Γράφει ο Γρηγόρης Ιω. Γεωργίου
Όπως προαναγγείλαμε στο προηγούμενο τεύχος μας, στα επόμενα τεύχη θα τιμήσουμε το εξώφυλλο
του περιοδικού μας με ένα εικαστικό έργο καταξιωμένων ζώντων ζωγράφων που συνδέονται στενά
με την πόλη μας, καταγόμενοι από την Αλεξανδρούπολη ή από την ευρύτερη περιοχή, οπωσδήποτε
όμως να δραστηριοποιούνται σ’ αυτήν. Ένα μικρό βιογραφικό θα ενημερώνει τους αναγνώστες μας.
Για μερικούς από αυτούς τους καλλιτέχνες έχουμε ήδη κάνει αναφορά σε παλαιότερα τεύχη μας.
Ξεκινήσαμε με έργο του Γιάννη Μητράκα στο εξώφυλλο του 48ου και στο παρόν τεύχος ολοκληρώνουμε
την προσέγγιση του καλλιτέχνη με μια σύντομη αναφορά.
Σ.Ε.

λάδος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Διετέλεσε πρόεδρος στο «Θρακικό Κέντρο Αθήνας - Εταιρία Θρακικών Μελετών». Είναι ο εμπνευστής του ιδεογράμματος με το οποίο ιδρύθηκε,
από τη Βιργινία Τσουδερού η «Ακαδημία Θρακικής
Τέχνης και Παράδοσης» και μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου αλλά και ιδρυτικό μέλος αυτής.
Επιπλέον είναι γεννήτωρ ιδεογράμματος και μέλος της Επιτροπής τής υπό ίδρυση «Πατριαρχικής
Ακαδημίας Βυζαντινών Τεχνών» στη Θεσσαλονίκη.
Είναι καλλιτεχνικός συνεργάτης στα ΤΕΦΑΑ του
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο μετανεοβυζαντινός ζωγράφος-αγιογράφος,
κατά την ορολογία του ιστορικού τέχνης, καθηγητή
Πανεπιστημίου και Μητροπολίτη Ηλιουπόλεως και
Θείρων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κ.κ. Αθανασίου Παπά, άνοιξε νέους πρωτοποριακούς ορίζοντες στη βυζαντινή ζωγραφική και αγιογραφία.
...Ο Μητράκας επιβεβαιώνει τον στόχο του. Τον
σέβεται. Θέλει να μιλήσει για τον ίδιο και τον κόσμο
και γνωρίζει πώς να το κάνει. Ενώνεται με τη φύση,
με τον Θεό και τους ανθρώπους. Και τους ενώνει. Η
φύση στο έργο του είναι άχρονη, ανιστορική. Ο Θεός
είναι παντού. Κι άνθρωποί του φωτισμένοι.
Και αυτή είναι η αλήθεια στο έργο του, η αλήθεια
του έργου του.
Κωνσταντίνος Η. Παναγούλιας

Μ

ητράκας Ιωάννης, Άρχων αγιογράφος Οικουμενικού Πατριαρχείου. Βυζαντινός ζωγράφος και Αγιογράφος. Γεννήθηκε το 1936 στον
Προβατώνα Έβρου από πρόσφυγες γονείς από το
Μπιαλίκι - Καβακλί της Ανατολικής Ρωμυλίας - Βόρειας Θράκης και σήμερα ζει στην Αλεξανδρούπολη.
Είναι Έφορος της Εταιρείας (τμήματος) Ζωγραφικής του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελ-

Γράφει ο Μ. Βαρβούνης, καθηγητής Λαογραφίας
Δημ. Παν/μίου Θράκης στην εφημερίδα «Ο ΧΡΟΝΟΣ»

...Σημαντική πηγή έμπνευσής του αποτελεί η
ιστορία της γενέθλιας γης, της αγαπημένης του
Θράκης, αλλά και το ολυμπιακό ιδεώδες και
πνεύμα, μαζί με τελετουργικές σκηνές των σύγχρονων ολυμπιακών αγώνων, που βεβαίως ανάγονται
στο παρελθόν. Η ελληνική φύση, οι αγροί και τα
λουλούδια, και η αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων
και περιβάλλοντος, μαζί με τις αλληγορίες των εννοιών του χρόνου του σήμερα και πολλούς ειδικούς
τεχνοκρίτες και ερευνητές έχει απασχολήσει...
Σε συνεργασία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο
και προσωπικά με την Α.Θ. Παναγιότητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, αλλά και
τους Μητροπολίτες Ηλιουπόλεως και Θείρων κ.κ.
Αθανάσιο και Εφέσου κ.κ. Χρυσόστομο, αγιογρά-
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φησε σειρά νέων πρωτότυπων εικόνων από τις οποίες
επελέγησαν έξι και δύο για το διαφημιστικό υλικό και
εκδόθηκε από τα ΕΛΤΑ η αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων «Β-2000 από Χριστού» για τον εορτασμό
των δύο χιλιάδων χρόνων της χριστιανοσύνης, millennium.
Φιλοτέχνησε τα σχέδια με τα οποία διακοσμήθηκαν
οι τήβεννοι των καθηγητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τα σχέδια «Μύηση στην Επιστημονική
Γνώση» για τη σειρά τοιχογραφιών του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία ποτέ δεν ποιήθηκε
και τα «πιττάκια» (πτυχία) του «Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών» του Οικουμενικού Πατριαρχείου
στη Γενεύη.
Φιλοτέχνησε
διάφορες μεγάλες συνθέσεις
στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό,
μεταξύ των οποίων μπορούμε να
ξεχωρίσουμε το
έργο «Η πορεία
της προσφυγιάς»
και στα πλαίσια
των “Δημητρίων’’
το έργο «Μέγας
Α
λέξανδρος»,
Ολυμπιονίκες της Ατλάντα: Ποίηση 2004. Τεχνική Βυζαντινή.
αποτελούμενο
Χρώματα αυγού. Φύλλο χρυσού 22 καρατιών.
Σειρά Α’: Νίκη, Λεωνίδας, Ακάκιος. Σειρά Β’: Ιωάννης,
από εννέα επιΚώστας, Νικόλαος. Σειρά Γ’: Νίκη Βαλέριος, Πύρρος.
μέρους αυτόνομα
τμήματα.
Από τη σειρά χρόνος. Ο Χειμώνας.
Βυζαντινή τεχνική. Χρώματα αυγού
Επιπλέον ξεχωσε καμβά. Ποίηση 2005.
ρίζουμε το έργο
«Σπάρτακος», το «Γιατί Θεέ», το οποίο ονομάστηκε
“Γκουέρνικα του Μητράκα’’ και το «Ορφέας και Ευρυδίκη στη χώρα του Άδη».
Ο Μητράκας έχει πάρει 26 βραβεία και μετάλλια.
Έχει κάνει 83 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο
Εξωτερικό και πήρε μέρος σε πλήθος ομαδικών. Έχει
αγιογραφήσει ιερούς ναούς στην Εύβοια.
Κλείνουμε με την επισήμανση του καθηγητή Μ. Βαρβούνη: Θρακιώτης ο ίδιος ο ζωγράφος μας, έχει βιώσει
τη θεματική ενότητα και τη χρονική συνέχεια της Ρωμιοσύνης «εξ απαλών ονύχων». Γι’ αυτό και οι ορατές
συγγένειές του με τον Φώτη Κόντογλου και τον Ράλη
Κοψίδη. Στη δυάδα των δύο μεγάλων αυτών ζωγράφων
έρχεται τώρα να προστεθεί ο Γιάννης Μητράκας ώστε
να συναπαρτισθεί η ρωμαίικη Τριάδα της νεοελληνικής
τέχνης μας. Μια τριάδα που κρατά ζωντανή την παράδοση, ακριβώς επειδή δεν την αναπαράγει μηχανικά
Οι ώρες. Ποίηση: 2006. Τεχνική Βυζαντινή.
αλλά την ανανεώνει την προχωρά, την εξελίσσει χωρίς
Χρώματα αυγού σε ξύλο ενδεδυμένο με ύφασμα.
να την αποκόπτει και από τις ζωογόνες ρίζες της...
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ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος τελειώνει

Aπελευθέρωση και επιστροφή στην πατρίδα
ΜΕΡΟΣ Β’
Το τι επακολούθησε δύσκολα περιγράφεται. Άκρατος ενθουσιασμός του κόσμου με χειροκροτήματα και ζητωκραυγές
που δυνάμωσαν πιο πολύ όταν μερικοί αντάρτες έβγαλαν από
τα δίκοχά τους το έμβλημα ΕΛΑΣ και άρχισαν να αγκαλιάζονται
με τους ιερολοχίτες· τσαλαπατώντας έτσι το κοκκαλιάρικο
κορμί της καταραμένης Διχόνοιας που είχαν ξαπλώσει στο
χώμα.
Σπάνια εικόνα με απογειωτικό πατριωτικό ενθουσιαμό, που
δυστυχώς κράτησε λίγο· πολύ λίγο, γιατί μέσα στην πανηγυρική
ατμόσφαιρα ξεχάσθηκε ότι ο Διχασμός είναι βρυκόλακας που
περιμένει να πέσει το σκοτάδι για να ξαναζωντανέψει διψασμένος για ανθώπινο αίμα.
Δεν πέρασαν παρά λίγες ώρες συνεορτασμού και οι ιερολοχίτες έφυγαν για την Καμαριώτισσα απ’ όπου θα τους παραλάμβανε το ξύλινο πολεμικό σκάφος «ML» που τους είχε φέρει
στις Μακρυλιές. Ο επόμενος προορισμός τους ήταν το Κάστρο
(Μύρινα) Λήμνου. Για εκεί, μετά από αίτημά τους, πήραν μαζί
τους τον γιατρό Μιχαηλίδη για προσωπική του υπόθεση και
τον απόστρατο αξιωματικό Χωροφυλακής Απόστολο Ζάρα (πατέρα του συνομήλικού μας Μίμη) για να τακτοποιήσει τα της
συντάξεώς του, που είχε πρόβλημα επί βουλγαροκρατίας. Ο
Παπαγιώργης Μανωλάκης και ο πατέρας μου έφυγαν για τη
Λήμνο την επομένη το πρωί με ένα μικρό τρεχαντηράκι, που
θα πήγαινε προς τα εκεί. Ο γενναίος Παπα-Δάσκαλος πήγαινε
για θέματα του Σχολείου και ο πατέρας μου για να ξεκινήσει
το αραγμένο εκεί, συνεταιρικό με τον Αρχοντή Μπουντέρα, πέραμα1 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ και, αφού μας επιστρέψει στην Αλεξανδρούπολη, να ξαναρχίσει τα επαγγελματικά του ταξίδια.
Μόλις έφυγαν οι ιερολοχίτες, εμφανίσθηκε ο «Ινστρούχτορας» ανάμεσα στους αντάρτες. Δεν ξέρω τι τους είπε αλλά
αμέσως, βιαστικά και με σπασμωδικές κινήσεις, οι αντάρτες
ξαναέβαλαν στα δίκοχά τους το έμβλημα του ΕΛΑΣ.
Την επομένη το πρωί μαθεύτηκε ότι αποβραδίς ο «Ινστρούχτορας» υποκίνησε συμπλοκή των, προετοιμασμένων από τον
ίδιο, αντιφρονούντων ξυπνώντας έτσι την απαίσια αιμοδιψή Διχόνοια, που πριν λίγες ώρες είχαν ρίξει στο χώμα και ποδοπατούσαν αντάμα αντάρτες και ιερολοχίτες.
Στην περίπτωση αυτή το αίμα προσέφερε ο τραυματισμός
του Μενέλαου Π. που του “άνοιξαν το κεφάλι’’ και χρειάσθηκε
η επέμβαση του γιατρού Χανού για ράψιμο και περιποίηση της
πληγής.
Το απόγευμα μάζεψε τα «Αετόπουλα» στο συνηθισμένο πια
καφενείο/λέσχη και άρχισε, με οργίλο ύφος και το αλλόκοτο
λεξιλόγιο που χρησιμοποιούσε, να κατηγορεί τους ιερολοχίτες
και να ρίχνει λάσπη σ’ αυτούς που έφυγαν για τη Λήμνο μαζί
τους ή με άλλο πλοίο.
Επάνω στην έξαψή του υποτίμησε τη νοημοσύνη των μικρών
παιδιών που προσπαθούσε να «καθοδηγήσει» και δεν κατάλαβε
ότι, με την άγουρη ακόμη αντίληψή τους, έπιασαν τα υπονοούμενά του· ιδιαιτέρως όταν ακούσθηκε δυνατά το σύνθημα
«Κάτω οι προδότες της Λήμνου» που φώναζε καθ’ υπαγόρευσή

Γράφει ο Γιώργος Χατζηανδρέου

του ο Μίμης Ζάρας ανεβασμένος σ’ ένα κάθισμα. Ο φανατισμένος καθοδηγητής μόλις είχε γλιστρήσει σε μια ακραία και
επικίνδυνη αντεθνική πράξη, χρησιμοποιώντας ανήλικα παιδιά
που λαχταρούσαν για Ελευθερία και Αξιοπρέπεια και ΟΧΙ για
προσβολή με συκοφαντίες των πολύπαθων γονιών τους· από
έναν που δεν ξέραμε «από πού κρατά και τι περιέχει η σκούφια
του» παρά μόνο ότι ήταν ένας ανεκδιήγητος "διχασμοποιός"
και υβριστής.
Μόλις κατέβηκε από την καρέκλα ο φίλος μας τον πλησίασα
και τον ρώτησα: «Μίμη, ξέρεις ποιοί είναι οι προδότες της Λήμνου που φώναζες;» «Όχι», μου απάντησε, «ποιοί είναι»; «Απ’
ό,τι κατάλαβα είναι: ο πατέρας σου, ο πατέρας μου, ο Παπαγιώργης και ο γιατρός Μιχαηλίδης, ίσως και κάποιος άλλος,
γιατί αυτοί πήγαν στη Λήμνο για διάφορες υποθέσεις τους»,
αποκρίθηκα. Έμεινε βέβαια άφωνος με διεσταλμένα μάτια, ενώ
ήλθε κοντά μας θυμωμένος και ο Νίκος του Παπαγιώργη.
Κάποιες τέτοιες αναμνήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι
τα παιδιά, όσο μικρά κι αν είναι, έχουν ορθάνοιχτα τα μάτια και
τα αυτιά τους προς κάθε κατεύθυνση, ενώ οι ευαίσθητες κεραίες τους πιάνουν και τα πιο ασθενή σήματα μηνυμάτων και
γεγονότων που τα καταγράφουν αυτούσια, χωρίς επιλεκτικές
παραλλαγές, στην αφόρτωτη και ευκολοχάρακτη μνήμη τους.
Μετά, όταν ανατρέχουν σ’ αυτή, αναδεικνύουν την αλήθεια
όπως είναι, σκληρή και αφτιασίδωτη και όποιος θέλει να τη δει
έτσι καθαρή πρέπει να πετάξει τα γυαλιά με τα χρωματιστά
φίλτρα· αν φορά τέτοια.
Φυσικά δεν ξαναπατήσαμε σε συγκέντρωση, ούτε ξέρω τι
απέγινε ο εκλεκτός αυτός «Συμπατριώτης», γιατί σε δύο μέρες
επέστρεψε ο πατέρας μου με το καΐκι φέρνοντας πίσω και τους
Παπαγιώργη, Ζάρα.
Σε δύο μέρες μετέφερε την οικοσκευή μας στο καΐκι και
φύγαμε για την Αλεξανδρούπολη τερματίζοντας την προσφυγιά
μας στη φιλόξενη Σαμοθράκη που, μέσα στην κατοχική παγωνιά, μας ζέστανε στον κόρφο της μαζί με τα δικά της παιδιά.
Προτού φύγουμε, αποχαιρέτησα τελευταίο τον Παπαγιώργη
συγκεντρώνοντας όλον τον σεβασμό και ευγνωμοσύνη μου σ’
έναν ασπασμό του δεξιού χεριού του, ενώ εκείνος δίνοντάς
μου την ευχή του μου είπε: «Αν δεν ήταν μαζί μας στο ταξίδι
για τη Λήμνο ο πατέρας σου, δεν ξέρω αν θα φθάναμε ποτέ.
Στα μισά της διαδρομής ξέσπασε ένα ξαφνικό μπουρίνι που
έλυσε τη σκότα2 του πανιού που, πέφτοντας η άκρη του στη
θάλασσα, τυλίχθηκε στην προπέλα και έσβησε τη μηχανή αφήνοντάς μας ακυβέρνητους με τεντωμένο πανί μέσα στη θύελα,
μεσοπέλαγα. Τότε ο πατέρας σου, χωρίς χρονοτριβή, έσκυψε
μέσα στη θάλασσα (ενώ εμείς μέσα στο κλυδωνιζόμενο μικρό
σκάφος τον κρατούσαμε από τα πόδια να μη μας φύγει) και με
πολύ μεγάλη προσπάθεια ξεμπέρδεψε το σκοινί και μπορέσαμε
να ξαναξεκινήσουμε και φθάσουμε στον προορισμό μας».
Στη συνέχεια μου χάρισε δύο βιβλία. Το ένα ήταν «ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ» του Νικ. Φαρδύ τυπωμένο «ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ» (1898) και το άλλο «ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑΡΙΟΝ»
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με παχύ-λεπτά καλλιγραφικά γράμματα (σαν της πέννας "Χ")
τυπωμένο «ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» την ίδια περίπου περίοδο και
που δυστυχώς έχω χάσει. Δεν έχασα όμως ποτέ, ούτε θα χάσω,
τα αισθήματα Ευγνωμοσύνης και Αγάπης για το χαρισματικό
αυτό νησί που στέκεται όρθιο χιλιάδες χρόνια τώρα διαθέτοντας μυστηριακά Ιερά, ανεπανάληπτους πολιτιστικούς θησαυρούς, μοναδικές πηγές ιαματικών θερμών - ψυχρών νερών και
αντέχοντας μεγάλες συμφορές που κατά καιρούς το έπληξαν.
Ωστόσο, με το βλέμμα στραμμένο προς τη δύση, εξακολουθεί
να πνίγει τον λυγμό για τη λατρεμένη αλλ’ απηγμένη φτερωτή
κόρη του Νίκη.

Τέτοιες σκέψεις κυριαρχούσαν στο μυαλό μου όσο ταξιδεύοντας απομακρυνόμασταν και βλέπαμε να μικραίνει ο γκρίζος νησιώτικος όγκος της. Αναπόφευκτα ήλθε στη μνήμη μου
ο φόβος για το άγνωστο που ένιωθα όταν, προ 4 ετών, ξεκινώντας για την προσφυγιά πλησιάζαμε (σε αντίθετη διαδρομή)
στη Σαμοθράκη βλέποντας τον ίδιο γκρίζο όγκο να μεγαλώνει.
Μετά από λίγες ώρες ταξιδιού, μας αγκάλιασαν πάλι οι ορθάνοιχτοι λιμενοβραχίονες της αγαπημένης πατρίδας Αλεξανδρούπολης
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: 1. πέραμα = τύπος μκρού ιστιοφόρου
2. σκότα = σκοινί

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος τελειώνει

Το πρώτο μου ταξίδι από την ουδέτερη ζώνη στην Αλεξανδρούπολη
Γράφει ο Απόστολος Τσικούρας
Η οικογένειά μας ξεκίνησε από το Διδυμότειχο, την πρωτεύουσα της ουδέτερης ζώνης, η οποία πλέον ήταν ελεύθερη.
Είχε ελευθερωθεί από τους Γερμανούς με τη συνδρομή των
ανταρτικών δυνάμεων του Έβρου, στα τέλη Αυγούστου 1944.
Το στρατηγείο της Μέσης Ανατολής (ΣΜΑ) είχε χαρακτηρίσει
την περιοχή του Έβρου «ζωτική», διότι μέσω αυτής εφοδιάζετο
η Γερμανία από την ουδέτερη Τουρκία χρώμιο, χαλκό και άλλα
μέταλλα. Για τον λόγο αυτό είχε εξοπλίσει τους αντάρτες με
όπλα και πολεμοφόδια τα οποία έρριχναν με αλεξίπτωτα σε
ένα υποτυπώδες αεροδρόμιο στην περιοχή της Δαδιάς.
Μια μικρή παρένθεση για να εξηγήσω τους λόγους για τους
οποίους σχεδόν τα δύο τρίτα του νομού Έβρου έμειναν υπό την
κατοχή των Γερμανών και όχι των Βουλγάρων κατά την περίοδο
1941-1944. Η Τουρκία και η Ελλάδα είχαν υπογράψει συμφωνία
ότι, αν μία Βαλκανική χώρα επιτεθεί σε μία από τις δύο, η άλλη
αναλάμβανε την υποχρέωση να προστρέξει προς βοήθειά της.
Παρ’ όλο που δεν αναφέρετο στο σύμφωνο, υπονοούσαν τη
Βουλγαρία, πράγμα που η Τουρκία δεν το ετήρησε. Αυτός ήταν
και ο λόγος που η Βουλγαρία δεν εκήρυξε άμεσα τον πόλεμο
εναντίον της Ελλάδος αλλά αργότερα. Οι Βούλγαροι, μάλιστα,
έφθασαν είκοσι ημέρες μετά από την εισβολή των Γερμανών,
και παρέλαβαν από τους Γερμανούς τα παραχωρηθέντα εδάφη,
με το δικαιολογητικό ότι θα αστυνόμευαν τα εν λόγω εδάφη.
Η τουρκική διπλωματία έκανε σαφέστατα γνωστό στη Γερμανία ότι δεν θα εδέχετο στα Ευρωπαϊκά της σύνορα μόνο τη
Βουλγαρία. Οι Γερμανοί μη θέλοντας να δυσαρεστήσουν την
Τουρκία και για να διατηρηθεί η ουδετερότητα της Τουρκίας, η
οποία και τους ενδιέφερε σφόδρα, κράτησαν την περιοχή, από
το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης μέχρι το Σβίλεγκραντ,
υπό την κατοχή τους και το ονόμασαν ουδέτερη ζώνη. Δεν θεώρησαν όμως απαραίτητο να ενημερώσουν την κυβέρνηση Τσολάκογλου, η οποία δεν είχε ιδέα για τα γεγονότα που διαδραματίζονταν στον Νομό Έβρου.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με το τρένο στις 8.30 το πρωί από τον
σιδηροδρομικό σταθμό Διδυμοτείχου και φτάσαμε στις 12 το
μεσημέρι στο Σουφλί. Εκεί αντικρίσαμε ένα χάος. Αμαξοστοιχίες εκτροχιασμένες, σταθμός Σουφλίου καμένος, βαγόνια καμένα, πυρομαχικά ανατιναγμένα. Μετά από δύο ώρες περίπου,
επιτέλους ξεκινήσαμε πάλι. Τότε ακούστηκαν φωνές και μετά
από λίγο το τρένο σταμάτησε και πάλι. Τι είχε συμβεί; Από ό,τι

μας εξήγησαν, ένας «συναγωνιστής» είχε πάει για ψωμί στον
φούρνο και έπρεπε να περιμένουμε!
Στην Αλεξανδρούπολη φθάσαμε, η οικογένεια, στις 11 το
βράδυ. Πρέπει να ήταν τέλη Σεπτεμβρίου 1944. Κατευθυνθήκαμε σε φιλικό σπίτι με τα καλάθια που φέρναμε μαζί μας και
το πρωί ξεκινήσαμε για να πάμε σπίτι μας. Η χαρά μας ήταν
απερίγραπτη, γιατί το σπίτι μας είχε πόρτες και παράθυρα και
ήταν κατοικήσιμο.
Μετά επισκεφθήκαμε τα ψαράδικα, για να αγοράσουμε λαχταριστά μπαρμπούνια, τα οποία είχαμε στερηθεί τέσσερα χρόνια. Χρήματα χρησιμοποιήσαμε Ελληνικά χαρτονομίσματα (οι
Βούλγαροι πίστευαν ότι μια και ήμασταν οι νικητές, τα Ελληνικά
χαρτονομίσματα θα είχαν πέραση). Η πόλη μας ήταν γεμάτη
από Βούλγαρους στρατιώτες (μπουλούκια) που περιφέρονταν
στην πόλη, χωρίς όμως να βλέπουμε αξιωματικούς. Όπως πληροφορηθήκαμε τους είχαν κλείσει στην Ιταλική Σχολή Καλογραιών. Εντύπωση μας έκανε ότι οι Βούλγαροι στρατιώτες φορούσαν λαστιχένια τσαρούχια και αντί για αυτοκίνητα
κυκλοφορούσαν με κάρα και άλογα. Επίσης για πρώτη φορά
έβλεπα νοσοκομειακά κάρα με το σήμα του Ερυθρού Σταυρού.
Με την έλευση των Σοβιετικών στρατευμάτων στη Βουλγαρία, στις αρχές Σεπτεμβρίου 1944, η κυβέρνηση της Βουλγαρίας άλλαξε και ανέλαβε το «Πατριωτικό Μέτωπο», το οποίο
και κήρυξε τον πόλεμο εναντίον της Γερμανίας. Έτσι λοιπόν
από εχθροί γίναμε σύμμαχοι! Η νέα κυβέρνηση της Βουλγαρίας
(εκ του πονηρού) έδωσε εντολή στην τέταρτη Βουλγαρική
στρατιά να μην εγκαταλείψει τα κατεχόμενα εδάφη.
Η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου προσπαθούσε, με
διαμαρτυρίες και προσφυγές προς τους συμμάχους, να επιτύχει ώστε να αποσυρθούν οι Βούλγαροι από τα εδάφη μας.
Τελικώς, οι Ρώσοι τους διέταξαν να εγκαταλείψουν αμέσως
τα κατεχόμενα εδάφη και μέχρι την 26η Οκτωβρίου 1944 ο τελευταίος Βούλγαρος εγκατέλειψε τη χώρα μας, για να λήξει
με αυτόν τον παράδοξο τρόπο το τραγικό κεφάλαιο της Βουλγαρικής κατοχής.
Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε όσους γνωστούς είχαμε, που
είχαν παραμείνει στην πόλη μας. Μόλις άνοιγαν οι πόρτες και
μας έβλεπαν άρχιζαν τα κλάματα της χαράς. Η βόλτα στην
πόλη, μας πίκρανε. Βλέπαμε σπίτια ρημαγμένα χωρίς πόρτες
και παράθυρα και μία νέα επιστροφή στις εστίες μας άρχιζε
και πάλι.
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H AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ
Γράφει ο Άγγελος Αγγελίδης

“ Τα μόνα που θυμάμαι...’’

Μικρά κομμάτια της καθημερινής ζωής της Αλεξανδρούπολης, επαγγέλματα που άνθισαν κάποτε και που
σήμερα δεν υπάρχουν ή υπάρχουν με άλλη πατέντα.
Γραμμές νοσταλγίας για πολλούς. “Τα μόνα που θυμάμαι...’’.
O καρβουνιάρης, ο πωλών ξυλοκάρβουνα και άλλα
είδη. Κάπου εκεί, απέναντι στο μαγαζί του "Αρμένου" και
κοντά στο φούρνο του Λυτσικάκη, στο δρόμο με τα σημερινά “βρώμικα’’, ήταν το καρβουνάδικο του Καβαρατζή. Ίσως και ο όρος “τα βρώμικα’’ να έχει κάποια σχέση
με τη σκόνη που άφησαν αυτά τα κάρβουνα. Ο καρβουνιάρης πουλούσε χύμα και πήγαιναν διάφοροι, μέχρι νοικοκυρές, να πάρουν τα ξυλοκάρβουνα για διάφορους
λόγους· μέχρι και το σίδερο του σιδερώματος λειτουργούσε με τα κάρβουνα αυτά.
Και από το μαύρο στο άσπρο. Εκεί στον λοξό δρόμο
που ενώνεται με την κάθοδο, λίγο πιο κάτω ήταν το
ασβεστάδικο του Ναπούλη. Τα δισάκκια και τα μικρά
τσουβαλάκια γιόμιζαν με το φτυάρι ασβέστη, περισσότερο για ασβέστωμα των σπιτιών και των δένδρων ή για
να κάνουν οι νοικοκυρές γλυκά που χρειάζονταν ασβέστη
ή στάχτη.
Και συνεχίζω με κάτι “αλμυρό’’. Ο Κυρ. Βογιατζής
πουλούσε αλάτι χονδρό. Στο μαγαζί-αποθήκη, βουνό το
χονδρό αλάτι, ολόκληρες “κοτρόνες’’. Με ένα φτυάρι,
σαν το πλατύ φτυάρι που καθάριζαν τα χιόνια, γέμιζε
τσουβάλια, που τα έπαιραν συνήθως Βλάχοι και Σαρακατσαναίοι για την παρασκευή τυριού. Ήταν προϊόν μο-

νοπωλείου, όπως το οινόπνευμα και τα σπίρτα, πουλούσαμε όμως και στα μπακάλικά μας.
Και πάμε στον σιδερά. Σε ένα μαγαζάκι γιομάτο καπνιά, ο μάστορας με μικρό σφυρί και ο βοηθός με τη
“βαριοπούλα’’, σχημάτιζαν αυτό που ήθελαν χτυπώντας
το αναμμένο σίδερο, τραβώντας τη φυσούνα με ένα
σχοινί και επάνω στο αμόνι έφτιαχναν βέργες-υνί, χαλκάδες και ό,τι άλλο ήθελαν που, αφού το ετοίμαζαν, το
έριχναν μέσα σε νερό να κρυώσει.
Έτσι, σε ρυθμούς μουσικής και μάλιστα σημερινής,
“ντάμπα-ντούμπα’’, ο μάστορας έκανε και μερικά τσαλίμια για τον ρυθμό, χτυπούσαν όλη μέρα μέσα στο μουτζούρικο μαγαζί ρίχνοντας τον ιδρώτα με το “τσουβάλι’’,
όπως λένε.
Φτάνουμε στον σαμαρά, που καθισμένος σε ένα χαμηλό καρεκλάκι που έφτιαχνε μόνος του, έκανε το αριστούργημα για τις ράχες των ζώων, που μερικές φορές,
μετά από χρόνια, έγιναν στοιχεία διακόσμησης για σπίτια
πλουσίων.
Είναι τα μόνα που θυμάμαι...
Και ένα σκέλος του Υπουργείου Πολιτισμού, “τα Χάνια’’, ο προάγγελος των μεγάλων συγκροτημάτων... Έμπαινε το κάρο με το ζώο σε μια μεγάλη αυλή από κάποια
πύλη όπου υπήρχαν καταλύματα για ζώα και οδηγούς.
Μετά την ξεκούραση και των δύο, έφευγαν για άλλους
τόπους, για άλλα μέρη.
Λοιπόν, από το κλεμμένο... “το μόνο που θυμάμαι’’,
σας χαιρετώ. Γειά σας.

Το μικρό παλαιοπωλείο
Εκεί, προς το τζαμί, σε μια ιδιοκτησία του συμπολίτη
Δούκα και επί της τότε Λεωφόρου Βασ. Γεωργίου, ήταν
στριμωγμένο ένα μικρό μαγαζάκι: το μαγαζάκι του Γεωργίου Ράλλη. Κοντούλης, παχούτσικος και με ροδαλό
πρόσωπο, ο κυρ-Γιώργης ήταν άνθρωπος παλιών πραγμάτων. Αυτά που ορισμένοι δεν τα ήθελαν γιατί έπαιρναν
καινούργια και άλλοι για να συμπληρώσουν το βιος τους.
Έτσι ανάκατα, ό,τι παλιό αλλά χρήσιμο εύρισκες στο
μαγαζάκι αυτό: μια ψάθινη καρέκλα κρεμασμένη σε ένα
καρφί, από εκείνες με τις τρυπούλες, ένα “φανάρι’’, όχι
αυτοκινήτου αλλά για τρόφιμα, ένα καζανάκι, “μουσλούκι’’, στον τοίχο ή σε κάποιο δένδρο για να πλένουν οι
νοικοκυρές τα πιατικά και τα χέρια τους, μια “ροτόντα’’,
που το ποδάρι της ήταν λίγο στραπατσαρισμένο, έναςδύο καθρέφτες, ο ένας μάλιστα με μπιρμπιλωτό σχέδιο
κάπου φθαρμένο, μια “καλημέρα’’ και κανα-δυό σόμπες
“πάπιες’’, αλλά και μερικά καδράκια για φωτογραφία,
καθώς και ένας πίνακας, όχι κανενός Πικάσο αλλά κάποιου που πήρε πινέλο και μπογιές και ζωγράφισε τον
ήλιο να βγαίνει πίσω από ένα βουναλάκι.

Όλα αυτά και πολλά άλλα μικροπράγματα ήταν η σοδειά του μαγαζιού. Εκείνος, γελαστός, τα έφτιαχνε, τα
ξεσκόνιζε και έβαζε τα καλύτερα σε περίοπτη θέση για
“φίντα’’. Αγόραζε και άλλα που έβρισκε και μετά τα πουλούσε για να βγάλει ένα μικρό μεροκάματο.
Τον γνώριζαν και μερικοί του έφερναν καφετιέρες,
εκείνες για μισό ζάχαρη και μισό καφέ ή ρεβύθι. Όλες
ζωγραφισμένες, μπρίκια, κάτι παλιά ψαλίδια, παλιά “αμπαζούρ’’, εκείνα με τις φούντες, μέχρι και ένα παλιό “σαμοβάρι’’ και άλλα, όπως μπρούτζινους “τετζερέδες’’,
αγάνωτους.
Έτσι στο στενό και άβολο μαγαζάκι, στο γνωστό παλαιοπωλείο του Γιώργου Ράλλη, εύρισκες καμιά φορά
εκείνο που ζητούσες, όχι καμιά πλούσια αντίκα, αλλά
κάποια καρέκλα, ένα τραπεζάκι, ένα τάβλι, όλα χρήσιμα
γι’ αυτούς που δεν τα είχαν.
Αυτό ήταν το παλιό παλαιοπωλείο που το θυμάμαι
σαν όνειρο, μα πιο πολύ θυμάμαι τον κοντούλη και λίγο
σαν βαρελάκι, τον ροδοκόκκινο Γιώργο Ράλλη, τον παλιό
παλαιοπώλη

42

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

H AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1930

Η οικονομική κατάσταση
μέσα από τα έντυπα της εποχής
Γράφει ο Θεόδωρος Ορδουμποζάνης

Δ

εν πρόλαβε η πόλη να χαρεί την απελευθέρωσή
της και την ενσωμάτωσή της στον Εθνικό κορμό
και ήρθε η συμφορά της Μικρασιατικής καταστροφής. Αμέσως η πόλη άνοιξε την αγκαλιά της, για
να δεχθεί τα καταπονημένα καραβάνια, τους πρόσφυγες από την ανατολή και τον βορρά που ξερριζωμένοι κι ορφανεμένοι έφταναν ζητώντας ένα
αποκούμπι να ξαποστάσουν και μια νέα πατρίδα
για να τους αγκαλιάσει· μια κόχη να στεριώσουν
το νέο σπιτικό τους· και έμειναν πίσω τα θέματα
ανάπτυξης της πόλης·προείχε πια η αποκατάσταση
των προσφύγων. Κι΄ άρχισαν να κτίζονται νέες,
προσφυγικές γειτονιές, για να στεγάσουν τους νιόφερτους κατοίκους της. Απολλωνιάδα, Καραγατσιανά, Τσιμεντένια, Καλλιθέα, τα νέα ονόματα
των «μαχαλάδων» που δημιουργήθηκαν! Και το
πρώτο, μετά το 1925, Δημοτικό Συμβούλιο είχε για
φροντίδα την ύδρευση, τον ηλεκτροφωτισμό, τα αντιπλημμυρικά έργα των νέων γειτονιών και τη διάνοιξη νέων οδών.
Δέκα χρόνια μετά την απελευθέρωσή της, η Αλεξανδρούπολη αρχίζει να αναπτύσσεται και να
γίνεται ευρύτερα γνωστή ως η πιο προωθημένη ελληνική πόλη προς την Ανατολή, που βρίσκεται σε
διαρκή επαφή, λόγω σιδηροδρομικής και ατμοπλοϊκής συγκοινωνίας, με την υπόλοιπη Ελλάδα. Το
1930 η πόλη συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά
στον ταξιδιωτικό οδηγό του Ελευθερουδάκη και
γίνεται ευρύτερα γνωστή ανά το Πανελλήνιο. Ήδη
Η θέα του Θρακικού
πελάγους, η αύρα
της θάλασσας και
οι θαυμάσιοι μεζέδες
των παραλιακών
κέντρων ήταν πρόκληση
για τους κατοίκους και
τους επισκέπτες της
πόλης. Στη φωτογραφία
ο Νομάρχης Έβρου
Νικολαΐδης με
φιλοξενούμενό του
επισκέπτη σε παραλιακό
κέντρο, στα μέσα της
δεκαετίας του 1930.

και οι ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και της
Θεσσαλονίκης δημοσιεύουν πολύ συχνά ρεπορτάζ
από τη νέα πόλη. Ειδικά η ημερήσια εφημερίδα της
Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στις στήλες της
«Το Βήμα των Επαρχιών» και «Η Μακεδονία εις
τας επαρχίας» δημοσιεύει τακτικά ανταποκρίσεις
συνεργατών της για τη «νέα πόλη», όπως αποκαλούν
την Αλεξανδρούπολη.
Στις 26 Ιουνίου 1931, ο απεσταλμένος της Κ.
Σκαλτσάς, αναφέρει: «Ο ξένος που επισκέπτεται
την Αλεξανδρούπολη μένει εκστατικός μπρος στα
τόσα θέλγητρά της. Τι δεν παρουσιάζει η θαυμάσια
αυτή Θρακική πολίχνη, η πρωτεύουσα του Έβρου;
Έχει μία ρυμοτομία που ασφαλώς την ζηλεύουν και
αυταί αι μεγαλουπόλεις, ένα κλίμα υγιεινό και πάντα
δροσερό το καλοκαίρι και ένα σωρό άλλα ωραία
πράγματα, που εξασφαλίζουν την άνετη και ευχάριστον
διαμονήν. Τώρα μάλιστα που θα μεταφερθούν μέσα

Τα λαντό –"παϊτόνια" τα έλεγαν οι ντόπιοι– ήταν τα μέσα
μεταφοράς κυρίως των πλουσίων κατοίκων και των
επισκεπτών της πόλης. Στάθμευαν στο κέντρο της πόλης
και κατά την άφιξη των τρένων συγκεντρώνονταν όλα
στον σιδηροδρομικό σταθμό.

στην πόλη και τα περίφημα ιαματικά νερά των
Φερρών, η Αλεξανδρούπολη θα καταστεί μια από τις
κυριώτερες και τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις...».
Σε άλλη ανταπόκριση του Αλ. Στολίγκα της ίδιας
εφημερίδας, στις 10.7.1932, αναφέρει: «Μέσα εις
τον σάλον της κακομοιριάς και της δυστυχίας που
επικρατεί σε ολόκληρο τη βορειανατολική Ελλάδα,
μέσα εις την δίνην της οικονομικής κρίσεως που χαροπαλεύουν οι πληθυσμοί των βορειοανατολικών πε-

43

ριφερειών, η Αλεξανδρούπολις, η μικρή αυτή, αλλά
ωραία πόλις, αποτελεί μίαν όασιν. Μεταξύ αυτής
και των άλλων γειτονικών πόλεων, δεν υπάρχει καμία
σχέσις, αλλά μία δυνατή αντίθεσις, που νομίζει κανείς
ότι αποτελεί παραφωνία στο γενικό ρυθμό της συναυλίας, της Βορείου Ελλάδος. Η Αλεξανδρούπολις
με 12.500 κατοίκους της μοιάζει πολύ μια ζωντανή
γυναίκα, με το δικό της αέρα, με τα δικά της όνειρα,
με τα δικά της πάθη. Μολονότι δεν απέχει πολύ από
τις άλλες πόλεις, διατηρεί εν τούτοις μια ξεχωριστή
φυσιογνωμία, μια ιδιαίτερη έκφραση, όχι μόνον στις
κοινωνικές της συμβάσεις, αλλά κυρίως στις οικονομικές της εκδηλώσεις».
Όπως διαβάζουμε σε άλλες σχετικές ανταποκρίσεις, παρ΄ όλες τις αντιξοότητες της εποχής η
Αλεξανδρούπολη προχωρά σιγά-σιγά, με βήμα σταθερό για την αναδημιουργία της. Δουλεύει για το
μέλλον της και τίποτε δεν ταράζει την εξέλιξή της.
Όλοι προσπαθούν εδώ για ένα καλύτερο αύριο,
και, ενώ στις άλλες επαρχίες ζουν με τις αναμνήσεις
του παρελθόντος, εδώ προσπαθούν για το μέλλον
και αυτή είναι η επιδίωξη όλων. Στις άλλες επαρχίες
καμία εκδήλωση νέου παλμού για νέες κατευθύνσεις,
καμία κίνηση για την αναδημιουργία. Γενική σύγχυση,
ανησυχία και απογοήτευση εκεί για το μέλλον. Αντίθετα στην Αλεξανδρούπολη «νέαι ορμαί ξεχειλίζουν
και ξεχύνονται για την ανάπλαση των πάντων». Βέβαια υπάρχουν και εδώ πολλά οικονομικά προβλήματα. «Το καπνικόν κατήντησε ο εφιάλτης εκεί και
η ανεργία ομοιάζει με τις Ερινύες που κατεδίωκον
τον Ορφέα. Όλοι για το καπνικό ομιλούν εδώ ήρεμα
και ψύχραιμα. Η μεταφορά των ιαματικών λουτρών,
η κατασκευή του λιμανιού, η ανάπτυξις της γεωργίας,
της σηροτροφίας, κτηνοτροφίας, αλιείας και αμπελουργίας είναι τα συνθήματα. Αυτή είναι η τρομακτική

Το καπνικόν ήταν ένα από τα μεγάλα προβλήματα
της εποχής εκείνης. Αριστερά, στο εσωτερικό του
Καπνομάγαζου, ο ιδιοκτήτης του Αγκόπ Ασταρζιάν
με τους συνεργάτες του εξετάζουν την ποιότητα του
καπνού κάτω από τα περίεργα βλέμματα των εργατών.
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αντίθεσις που χωρίζει τον Νομό Έβρου από τους άλλους Νομούς...».
Η οικονομική κρίση της εποχής έχει παρασύρει
σχεδόν όλες τις βορειοανατολικές επαρχίες της
χώρας στην καταστροφή, ενώ δεν άφησε ανεπηρέαστη και την Αλεξανδρούπολη. Σε ανταπόκριση
της 26ης Ιουνίου 1931 στη «Μακεδονία», αναφερόμενη στην μεταφορά των ιαματικών νερών στην
πόλη και τη μετατροπή της σε Λουτρόπολη, και τα
οφέλη που θα προκύψουν από το έργο αυτό, μεταξύ
των άλλων διαβάζουμε: «...Γιατί πρέπει να σημειωθεί
ότι και η Αλεξανδρούπολις, όπως και αι άλλαι πόλεις,
πλήττεται όχι λίγο από την φτώχεια και την ανεργία.
Αν εξαιρέσει κανείς την μικράν εμπορικήν κίνησίν
της, θα ειδή ότι δεν υπάρχουν και εδώ βιομηχανίαι ή
άλλαι εργασίαι, δια την απορρόφησιν των πολλών
εργατικών χειρών...».
Αναφερόμενο το δημοσίευμα στη συνέχεια στο
λιμάνι της πόλης σημειώνει: «...Ο λιμήν της Αλεξανδρουπόλεως είχε άλλοτε μεγάλην κίνησιν, ότε
ήταν το επίνειον ολοκλήρου της Ανατολικής Θράκης
και της Ανατολικής Ρωμυλίας. Εξυπηρετούσε την
εποχήν εκείνην μίαν ενδοχώραν από του Αίμου μέχρι
του Κρίτζαλι και των Σαράντα Εκκλησιών. Με την
νέαν διαίρεσιν των συνόρων μας όμως και με την κατασκευήν λιμένων εις τον Πύργον και την Βάρναν
έχασε την αρχικήν του κίνησιν και επεριωρίσθη να
εξυπηρετεί τας περιφερείας Έβρου, Κομοτηνής και
Ξάνθης. Το διαμετακομιστικόν εμπόριον της Τουρκίας
και της Βουλγαρίας μέσω Αλεξανδρουπόλεως είναι
σήμερα ελάχιστον. Μπορεί εν τούτοις να αυξηθή, αν
γίνουν τα λιμενικά έργα, αν ανεγερθούν αποθήκαι,
αν μειωθούν εις το ελάχιστον τα έξοδα φορτοεκφορτώσεως και κυρίως αν γίνουν σχετικαί συμβάσεις.
Δια του Λιμένος της Αλεξανδρουπόλεως θα μπορέση
τότε να εξυπηρετηθεί άπασα η μέχρι του Δουνάβεως
ενδοχώρα...».
Λόγω των προηγηθεισών κακών καιρικών συνθηκών (παγωνιά, πλημμύρες κ.λπ.), υπήρχαν ενδείξεις
καταστροφής της γεωργικής παραγωγής της περιοχής
του έτους 1931. Από την παραπάνω ανταπόκριση
όμως πληροφορούμαστε ότι «...Παρά την μεταδοθείσαν αρχικώς είδησιν ότι η σιτοπαραγωγή κατεστράφη ολοτελώς, αι νεώτεραι, επίσημοι πληροφορίαι
παρουσιάζουν τας ζημίας ως ελαχίστας, την δε παραγωγήν αρίστην και πλουσίαν. Αι ειδήσεις αυταί
ηκούσθησαν μετ’ ανακουφίσεως εις την αγοράν της
Αλεξανδρουπόλεως, η οποία, ως είναι φυσικόν, έχει
κατά μέγα μέρος συνδέσει την ύπαρξίν της και την
τύχην της με την καλήν παραγωγήν της παροχθίου
του Έβρου αγροτικής περιφέρειας».
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Επισκέπτες της πόλης χαίρονται τον ανοιξιάτικο ήλιο και
την απεραντοσύνη της θάλασσας έξω από το ξενοδοχείο
"ΑΚΤΑΙΟΝ", όπου διέμειναν.

Την επομένη όμως χρονιά (1932), παρά την επιδείνωση της οικονομικής κρίσης στην οποία είχε
περιέλθει η χώρα, τα πράγματα για την Αλεξανδρούπολη είναι πολύ καλύτερα, λόγω και της πλούσιας εσοδείας του αγροτικού τομέα. Όπως διαβάζουμε σε σχετικές ανταποκρίσεις του 1932 στην
εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». «... Η Αλεξανδρούπολις
στηριχθείσα εις την παραγωγήν της, την οποίαν, ας
σημειωθεί ότι ανέπτυξε καταπληκτικά, ημύνθη νικηφόρως κατά τα δύο παρελθόντα έτη κατά της
κρίσεως και σήμερον με την πλούσιαν συγκομιδήν
της διαγράφει τον κύκλον της ανορθώσεως. Αι θεομηνίαι του παρελθόντος δεν απογοήτευσαν τον αγροτικόν της πληθυσμόν, αλλά τον ετόνωσαν και τον
έκαναν να αγαπήσει περισσότερον την ευλογημένη
γη, η οποία άφθονα εφέτος του παρέχει τους καρπούς
της. Και μόνο να σημειωθεί ότι η παραγωγή σιτηρών
θα υπερβεί εφέτος, κατά τους υπολογισμούς των αρμοδίων της συγκεντρώσεως των σιτηρών, τας
20.000.000 οκάδας. Μια τέτοια εσοδεία δεν θυμούνται
οι παλαιοί κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης... Αλλά
μήπως η σηροτροφία υστέρησε καθόλου; Ή η αμπελουργία οπισθοδρόμησε; Λες και συνηγωνίσθησαν
όλα τα προϊόντα, ποιο να δώσει περισσότερα στον

Σαρακατσαναίοι στο κέντρο της πόλης κατά
τη μετακίνησή τους για τα χειμαδιά.
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καλλιεργητή. Το ένα απέδωσε περισσότερα από το
άλλο και όλα μαζί έδωκαν τόσα, όσα έπρεπε για να
σκορπίση η ευτυχία σε όλες τις κοινωνικές τάξεις...».
Από τα ίδια δημοσιεύματα πληροφορούμαστε ότι
μπροστά σε μια τέτοια πλούσια παραγωγή της περιοχής δεν μπορούσαν να μένουν ασυγκίνητες οι
Τράπεζες. Και παρά τους περιορισμούς στις πιστώσεις
που είχαν επιβληθεί γενικά στους επαγγελματίες,
εμπόρους και αγρότες, στην Αλεξανδρούπολη οι
Τράπεζες άνοιξαν διάπλατα τις πόρτες τους και
άρχισαν να χορηγούν δάνεια, όπως τον περασμένο
καλό καιρό. Και τούτο διότι «...Η παραγωγή τους
εγγυάται την εξόφληση όλων των χρεών...». Μάλιστα
στο δημοσίευμα για να κατανοηθεί πλήρως το πόσο
επέδρασε η κρίση εις την Αλεξανδρούπολη αναφέρεται στο γεγονός ότι από του 1928 μέχρι το καλοκαίρι
του 1932 «..τρεις εν όλω πτωχεύσεις εσημειώθησαν
επί ολοκλήρου του νομού, γεγονός που δείχνει ότι
κρίσις πέρασε από τη περιοχή χωρίς να την αισθανθεί
ο κόσμος...». Και έτσι εξηγείται, όπως αναφέρει,
γιατί η Αλεξανδρούπολη μοιάζει με όαση ανάμεσα
σε όλες τις Βορειοανατολικές επαρχίες.
Ένα άλλο στοιχείο οικονομικής ανάπτυξης της
πόλης είναι ο Τουρισμός. Διαβάζουμε σε ένα Λεύκωμα για τη Θράκη που εκδόθηκε την εποχή εκείνη
από τη Γενική Διοίκηση Θράκης στην αναφορά
του για την Αλεξανδρούπολη: «....Τα φυσικά χαρίσματά της την κατέταξαν ήδη εις την πρώτην γραμμήν
των θερέτρων, εάν δε ληφθή υπ’ όψιν ότι η τουριστική
κίνησις είς μίαν πόλιν παραθερισμού είναι ανάλογος
προς τον αριθμόν των εν αυτή λειτουργούντων ξενοδοχείων, η σημερινή εξέλιξις αυτής εις διάθεσιν ξενοδοχείων και ψυχαγωγικών κέντρων την ανάγει εις
Κέντρον μεγίστου τουριστικού ενδιαφέροντος. Αι ξενοδοχειακαί εγκαταστάσεις της Αλεξανδρουπόλεως
αμιλλώνται εις αρτιότητα τας τοιαύτας εγκαταστάσεις
των μεγαλυτέρων της Χώρας πόλεων...». Αναφέρεται
στη συνέχεια στα άφθονα μέσα συγκοινωνίας, στις
αρχαιότητες της περιοχής και στις εγκαταστάσεις
των ιαματικών πηγών και καταλήγει: «...Καθ’ εκάστην
Κυριακήν της θερινής περιόδου συρρέουν εις την
Αλεξανδρούπολιν δια των καταπληκτικής επιτυχίας
εκδρομικών αμαξοστοιχιών περί τας τρεις χιλιάδας
εκδρομέων των πόλεων Ξάνθης, Κομοτηνής, Σουφλίου,
Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος, ουκ ολίγαι δε ειδικαί εκδρομαί διοργανώνονται και εξ άλλων πόλεων: Δράμας,
Καβάλας κ.λπ. Η Αλεξανδρούπολις κατέχει σήμερον
λίαν επίζηλον θέσιν εις την χορείαν των τουριστικών
κέντρων της Ελλάδος, ανεξίτηλος δε απομένει η
ωραία ανάμνησις εις όλους όσοι την επισκέφθησαν,
είτε προς λουτροθεραπείαν είτε προς παραθερισμό».
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ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 1938-39

Aπό τον Πανελλήνιο Εμπορικό Οδηγό του 1938-39 ξεχωρίσαμε
τις σελίδες που αφορούν στην Αλεξανδρούπολη με τους επαγγελματίες της δεκαετίας του ’30 και τις αξιοποιούμε αναλόγως. Στο
τεύχος αυτό θεωρήσαμε σκόπιμο να μεταφέρουμε τις διαφημίσεις
των νέων και προοδευτικών επαγγελματιών, μέσω των οποίων έκαναν, με τόλμη για την εποχή, την παρουσία τους στον εμπορικό
κόσμο της όλης Ελλάδας. Τα σχόλια δικά σας.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΝΟΥ
Επιμέλεια: Aθανάσιος Δ. Σπανός

Ύστερα από την ευμενή αποδοχή που είχε η δημοσίευση του Πρόχειρου Σημειωματάριου στα τεύχη 42, 43,
θεωρήσαμε σκόπιμο να επαναλάβουμε το εγχείρημα. Οι απόγονοι του αείμνηστου δάσκαλου και σοφού
της πόλης μας Αθανασίου Σπανού ανακάλυψαν στο αρχείο της οικογένειας μια συνοπτική αυτοβιογραφία
του γιου του Ιωάννου που γεννήθηκε και ανδρώθηκε κατά την ανεξερεύνητη ακόμη περίοδο ζωής της
περιοχής μας, δηλαδή από τις αρχές του 1900 κ.ε.
Μέσα από τις προσωπικές αναφορές και λεπτομέρειες του γράφοντος ανακαλύπτουμε σημαντικές πληροφορίες, γενικού ιστορικού ενδιαφέροντος, για την Τουρκοκρατούμενη ή Βουλγαροκρατούμενη τότε περιοχή
μας αλλά και για τον αγώνα ενός νέου, προερχόμενου από αυτές τις περιοχές, να ανελιχθεί κοινωνικά και
επαγγελματικά. Το κείμενο ήταν γραμμένο στη γραφομηχανή στο πολυτονικό από τον ίδιο, το 1988, και δημοσιεύεται για πρώτη φορά σε μεταγραφή στο μονοτονικό αλλά με την ορθογραφία του γράφοντος.

ΜΕΡΟΣ Ε΄(τελευταίο)
Στο τελευταίο μέρος του ημερολογίου που δημοσιεύουμε ο νεαρός ακόμη Γιάννης αγωνίζεται για να βελτιώσει τη δική του επαγγελματική ανέλιξη αλλά και για
να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά του.
Το 1928 αποχωρεί από το εργοστάσιο αεροπλάνων
και γυρίζει πάλι στη θάλασσα σε υπερπόντια ταξίδια.
Διακρίνουμε μερικές παρατηρήσεις του σχετικά με τα
λιμάνια της Ευρώπης, της Αμερικής, του Καναδά, που

του έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση, αλλά πάντοτε το ενδιαφέρον του είναι να βοηθήσει την οικογένειά του και
συχνά αναφέρεται στον μισθό του και τις οικονομίες
που έκανε για να βοηθήσει στην αποκατάσταση της
αδελφής του. Χωρίς να παραπονιέται, σημειώνει ότι δεν
μπόρεσε να παραστεί στους γάμους της αδελφής του
και του αδελφού του.
Το 1933 επέστρεψε στην Ελλάδα και ως Α’ Μηχανικός
πλέον προσελήφθη από την
εταιρεία Γουλανδρή και ανέλαβε να φέρει στην Ελλάδα
από την Αγγλία παροπλισμένο και σε κακή κατάσταση φορτηγό με κάρβουνο.
Τελειώνει: Την έκθεσιν της
καταστάσεως της μηχανής
και του πλοίου γενικώς που
υπέβαλον εις το γραφείον
του Λονδίνου τους ευχαρίστησε και με εξέφρασαν την
ικανοποίησίν των και εθεωρήθην ένας εκ των αρίστων
μηχανικών της εταιρίας.
Το ημερολόγιο τελειώνει
απότομα με τη φράση: Εις
έτερο η ζωή μου εν τη ΑυTo πλοίον μας “Μαριόγκα Γουλανδρή’’, κομμένο εις δύο. Φαίνεται αρκετά καθαρά το κόψιμο όπισθεν στραλία μετά τον τορπιλιτης γεφύρας. Επί του λιμενοβραχίονα δε είναι η αφεντιά μου, ομοιάζων καταπληκτικώς τον πατέρα. σμόν μας εις τα παράλια του
Εν Necochea 20-11-34
Sudney.

... Ήτο το έτος 1828, ο Αδαμάντιος ετελείωσε την Ανωτάτη Εμπορική Σχολή και προσελήφθη γραμματεύς της κοινότητος
Ψυχικού. Εγώ τότε απεφάσισα να φύγω από το εργοστάσιο των αεροπλάνων και να ταξιδεύσω. Στον Πειραιά τότε ήτο
ένα μεγάλο φορτηγό σκάφος το Καλυψώ Βεργωτή και κατόρθωσα να ναυτολογηθώ επ’ αυτού ως 3ος μηχανικός με μισθό
12 λίρας. Ο προορισμός του ήτο δια MONTREAL του Καναδά να φορτόσωμεν σιτηρά δια Ισπανία. Ήτο Ιούνιος, εποχή
που λιώνουν τα παγόβουνα και σε μικρότερους όγκους διευθύνονται προς Νότον, μετρούσαμε προσεκτικά την θερμοκρασία
της θαλάσσης με προσοχήν μέχρις ότου φθάσαμεν παραπλεύρως του CAPE BRETON επί της NOVA SCOTIA και εισπλέυσαμε εις τον GULF OF ST. LAWRENCE. Αναπλέοντες τον ποταμόν διήλθωμεν το QUEBEC κάτωθεν της μεγαλο-
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πρεπούς γεφύρας, ο ποταμός με τα καθαρά νερά του τον χειμώνα παγώνει από τον Δεκέμβριον μέχρι τέλους Απριλίου και
κατά το ξεπάγωμα το πρώτον πλοίον που θα εισπλεύση ο πλοίαρχος λαμβάνει την χρυσήν ράβδον ως έπαθλον. Από τας
δύο πλευράς του ποταμού αγροτικές κατοικίες και εκκλησίες παρουσίαζαν ένα φαντασμαγορικό θέαμα που σε γοήτευε·
επί τέλους φθάσαμε στο MONTREAL. Εκεί συνήντησα συμπατριώτας μου εξ Αλεξανδρουπόλεως, γνωστών της οικογενείας
μου και μας περιποιήθησαν. Η πόλις ήτο ωραία, είχε αμφιθεατρικό ασκεπές ηλεκτρικό όχημα και εκτελούσε τον γύρον
της πόλεως πέριξ του λόφου όπου ήτο το Μνημείον με πελώριον σταυρόν που τον ατένιζα με θαυμασμό. Με ολιγοήμερον
παραμονήν συμπληρώσαμεν το φορτίον σιτηρών, αποπλεύσαντες δια Βαρκελώνην και Μάλαγαν της Ισπανίας. Η Βαρκελώνη
είναι ωραία πόλις με πάρκα και την Αβενίτα KATALOUNA με μεγάλη κίνησι τας μετανυκτίους ώρας. Όλα αυτά με εντυπωσίασαν διότι ήτο η αρχή των παγκοσμίων πόλεων που επισκεπτόμην δια πρώτην φοράν· βαθμηδόν όλα αυτά ατόνησαν
εξ ολοκλήρου.
Από την Ισπανία κατευθυνθήκαμεν Αγγλίαν και φορτίον γαιανθράκων δια BOUENOS AIRES της Αργεντινής. Ωραία
πόλις και αυτή, ο ποταμός LA PLATA ήτο αρκετά πλατύς, τα νερά του όμως ήσαν θολά και αναπλεύσαμεν τον PARANA
συνέχεια του LA PLATA, φθάσαμε στο SANTA FE και με φορτίο σιτηρών δι’ Αγγλίαν. Κατά το διάστημα αυτό εξοικονόμησα 50 λίρας τας οποίας απέστειλα στον Μήτσο προορισμένες δια την προίκαν της Φρόσως.
Εν τω μεταξύ ο Μήτσος επανδρεύθη την Βιλίτσα και τους εστεφάνωσε η θεία Κατίνα, αδελφή του πατρός μας, ελθούσα
εξ Αμερικής το 1929 και ηγόρασε μίαν διόροφον κατοικίαν εις Αλεξανδρούπολιν και συγκατοίκησαν. Η αδελφή μου
Φρόσω ήτο τότε 26 ετών δηλαδή εις ηλικίαν γάμου. Προίκα δεν είχε αλλά την εζητούσαν πολλοί, μεταξύ αυτών και ο
συμπατριώτης μας Θανάσης Χριστοδούλου, έμπορος και αυτοδημιούργητος. Τότε ο μισθός μου ηυξήθη εις 15 λίρας, ήτο
όμως και η περίοδος να δόσω εξετάσεις δια την απόκτησιν του διπλώματος του Β’ μηχανικού, το πλοίον όμως δεν θα
ήρχετο στην Ελλάδα και αναγκάσθηκα να απολυθώ εκ του πλοίου εις Αμβούργον και να πάγω στο ROTTERDAM· παρέμεινα ένα μήνα οπότε προσελήφθην επί του SVS PRIONAS της Κασιακής και εις 2 ταξείδια Ρωσία και Κωνσταντινούπολιν
απελύθην εις Σύρον. Ο διευθύνων την εταιρίαν λαβών και την γνώμην του Α’ μηχανικού με είπεν να τους γράψω μόλις
πάρω το Δίπλωμα του Β’ μηχανικού. Εντός μηνός έλαβον το Δίπλωμα του Β’ μηχανικού και τους ειδοποίησα αμέσως και
κατόπιν τηλεγραφήματος με προσκαλούν να πηγαίνω στη Σύρο να ναυτολογηθώ και πάλιν επί του PRIONAS ως Β’ μηχανικός με μισθόν 15 λιρών. Κατόπιν με μετέθεσαν επί του ΧΑΔΙΩΤΗΣ, νεοναυπηγηθέν της ιδίας εταιρίας, με μισθόν 16
λιρών αλλά τότε υπήρξε η περίοδος της παγκοσμίου κρίσεως της Ναυτιλίας και η Αγγλική λίρα εξέφυγε της χρυσής
βάσεως. Η δραχμή βεβαίως ηκολούθησε την λίρα.
Εγώ ήρχισα να αποτεμιεύω και να αποστέλλω εις τον πατέρα ορισμένα εμβάσματα δια την προίκα της αδελφής μου
Φρόσως, συγκεντρωθέν ποσόν περί τας 80.000 δραχμάς. Τόσον εις τον γάμον του Μήτσου όσον και στον γάμο της Φρόσως
δεν παρευρέθην διότι ηναγκαζόμην να ταξιδεύω· αι συνθήκαι διαβιώσεως επί των πλοίων δεν ήσαν τόσο ευχάριστες όπως
είναι σήμερον.
Το 1933 ήλθον στην Ελλάδα συμπληρώσας 3 ετών ναυτικήν υπηρεσίαν και έδωσα εξετάσεις αποκτήσας το δίπλωμα
του Α’ μηχανικού καθώς και το δίπλωμα Α’ μηχανικού Εσωτερικής Καύσεως (DIESEL). Προσελήφθην τον Νοέμβριον
1933 ως Α’ μηχανικός με το φορτηγό «Μαριόγκα» της εταιρίας Αδελφών Γουλαντρή με μισθόν 15 λίρας· πλησίαζα 32
ετών και η νεαρά ηλικία μου τότε δεν ικανοποιύσε τους πλοιοκτήτας που επιθυμούσαν τους πρώτους μηχανικούς προχωρημένης ηλικίας νομίζοντας ότι είναι πεπειραμένοι. Αλλά κατόπι όμως, με την επιμονή του εφοπλιστού Κυδωνιαίου που
με εγνώριζε, εκάμφθησαν και εκμεταλλευόμενοι την κατάστασιν με έδωσαν ως δεύτερον μηχανικόν με τρίτου δίπλωμα
και τρίτον δόκιμον. Το πλοίον ήτο καινούργια αγορά παροπλισμένο στο FALMOUTH της Αγγλίας 4 χρόνια και η κατάστασίς του ήτο απελπιστική. Φύγαμε από τον Πειραιά με φοργηγό της εταιρίας και φθάσαμε σε 12 ημέρας στο BRISTOL
το πρωί και αμέσως με λεωφορείο δια FALMOUTH και επί του πλοίου το βράδι έκαμε πολύ κρύο στην τραπεζαρία ο
Άγγλος φύλακας είχε μία σόμπα και κοιμήθηκα λίγες ώρες. Το πρωί παρέλαβα κάρβουνο και το απόγευμα αποπλεύσαμε
δια CARDIFF. Το τι τράβηξα εγώ προσωπικώς να κρατήσω την μηχανήν εν λειτουργεία ήτο κάτι το υπαράνθρωπο· ήμην
όμως νέος και τα αντιμετώπησα με θάρρος και ικανότητα. Στο CARDIFF κάναμε ολίγες επισκευές και αποπλέυσαμε δια
BUENOS AIRES. Την έκθεσιν της καταστάσεως της μηχανής και του πλοίου γενικώς που υπέβαλον εις το γραφείον του
Λονδίνου τους ευχαρίστησε και με εξέφρασαν την ικανοποίησίν των και εθεωρήθην ένας εκ των αρίστων μηχανικών της
εταιρίας.
Ο πλοίαρχος και οι αξιωματικοί της γεφύρας καθώς και το πλήρωμα ήσαν εξ Άνδρου, καλοί ναυτικοί, νοικοκυραίοι
και υπήρξε μία σχετική τάξις στην εκτέλεσι της εργασίας, παρ’ όλη την λιτότητα της εποχής εκείνης που δεν συγκρίνεται
με την σημερινή εποχή.
Η ζωή εν τω πλοίω και οι κίνδυνοι της θαλάσσης μας συνέδεσαν φιλικώς και όταν φθάναμε στην Αργεντινήν που ήσαν
τα συνηθισμένα ταξίδια μας αναπλεύσαμε τον LA PLATA και συνέχεια τον ποταμόν PARANA προς φόρτωσιν σιτηρών.
Εις έτερο η ζωή μου εν τη Αυστραλία μετά τον τορπιλισμόν μας εις τα παράλια του Sudney.
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ από τον Τύπο της Αλεξανδρούπολης
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΘΡΑΚΗ
05.2.2014 Φυλετικές διακρίσεις εις
βάρος των Ρωμιών Το Τουρκικό
κράτος φακελώνει τις Χριστιανικές μειονότητες. Εκδίωξη μαθητών από Τουρκικό σχολείο, επειδή ήταν Ρωμιοί. Τι
λένε γι’ αυτά οι περίφημοι «Προοδευτικοί» που κόπτονται μόνο για τις στρατιές των φανατικών μουσουλμάνων
που κατακλύζουν την Ελλάδα;
06.2.2014 Η μοναδική πόλη που
παράγει μετάξι στην Ευρώπη βρίσκεται στην Ελλάδα Το μετάξι που
παράγεται στο Σουφλί θεωρείται κορυφαίο σε ποιότητα και καλύτερο ακόμη
και από το κινέζικο. Τεράστιες οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου στην
περιοχή του Έβρου.

ρινή κατάσταση της ελληνικής μειονότητας στη Τουρκία, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ιδρυμάτων (RUMVADER) διοργάνωσε την περασμένη Τρίτη μία ξενάγηση στα σημεία της Κωνσταντινούπολης, τα οποία φέρουν ακόμα έντονο
το στίγμα του ελληνικού στοιχείου!
08.2.2014 Το καλοκαίρι θα είναι
έτοιμο το «Καπνομάγαζο» Ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Λαμπάκης,
συνοδευόμενος από τους επιβλέποντες
μηχανικούς του έργου επισκέφθηκε το
Καπνομάγαζο προκειμένου να ενημερωθεί ιδίοις όμμασι για την πορεία των
εργασιών ανακατασκευής του ιστορικού
αυτού κτηρίου, που θα στεγάσει τη
Δημοτική Βιβλιοθήκη ενώ στο εξωτερικό
του θα φιλοξενηθούν πολλαπλές εκδηλώσεις.

07.2.2014 Η διαδρομή Κομοτηνή Κίρτζαλι σε 50 λεπτά Σε κυκλοφορία
δόθηκαν, ύστερα από σύντομη τελετή,
τα 24 χιλιόμετρα του δρόμου που
ενώνει την Κομοτηνή και το Κίρτζαλι.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Οδοποιίας.

08.2.2014 Προ των πυλών η δημιουργία «Open Mall» στο κέντρο
της Αλεξανδρούπολης Προχωρούν
δυναμικά οι διεργασίες από τα ΔΣ του
Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης,
του Εμπορικού Επιμελητηρίου Έβρου,
αλλά και της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών για τη δημιουργία του «Open
Mall» (ανοιχτής αγοράς) στο κέντρο
της Αλεξανδρούπολης.

07.2.2014 Η ελληνική μειονότητα
της Πόλης εκπέμπει SOS - Η Αθήνα
«κοιμάται» Καμπανάκι κινδύνου για
το μέλλον της χτυπά η Ελληνική μειονότητα της Τουρκίας! Και στο πλαίσιο
αυτό προκειμένου να ενημερώσει τα
μέλη του τουρκικού Τύπου για την τω-

08.3.2014 Ηλεκτρονικό σύστημα
για τη διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων Υπερσύγχρονο σύστημα αποκτά ο «Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης» στα πλαίσια του έργου
SETRACON. Διαδικτυακή εφαρμογή για
αυτόματη αναγνώριση - εντοπισμό των

Ο βατήρας στο πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας της Αλεξανδρούπολης
δεν είναι πια κενός. Εδώ και λίγες ημέρες έχει το άγαλμά του, τη
«Νίκη της Σαμοθράκης». Μια δημιουργία ύψους 1.85 μέτρων,
δωρεά του γλύπτη Δημοσθένη Σωτηρούδη.
(ΓΝΩΜΗ 25 Μαρτίου 2014)

Eπιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου
containers, μεταξύ διαφόρων τερματικών λιμανιών.
25.2.2014 Συναυλία με την ορχήστρα νέων «ΤΣΕΛΙΑΜΠΙΝΣΚ» από
τη Ρωσία στην Αλεξανδρούπολη
Η παραπάνω ορχήστρα βρέθηκε στο
Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης για
να δώσει μία συναυλία που μάγεψε
πραγματικά το κοινό. Η συναυλία ήταν
μια συνδιοργάνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, του Συλλόγου «Ρώσικο
Σπίτι», της ΦΕ Ξάνθης, στο πλαίσιο
ανάπτυξης σχέσεων Αλεξανδρούπολης
- Ρωσίας.
01.3.2014 Ψάχνουν για το... «Άγιο
Δισκοπότηρο» στην Αγία Σοφία
Τούρκοι ερευνητές κατεβαίνουν με κάμερα στα έγκατα του μεγάλου Μνημείου
της Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Συγκλονιστική εμπειρία. Είναι σαν να βρίσκεται
κανείς στον 5ο αιώνα μ.Χ.
06.3.2014 Σε τρεις μήνες θα είναι
έτοιμο Στους αναμορφωμένους χώρους του πρώτου νοσοκομείου της
Αλεξανδρούπολης βρέθηκε ο Δήμαρχος
προκειμένου να επιβλέψει την πορεία
των εργασιών σε ένα από τα ιστορικότερα κτήρια, το οποίο προορίζεται να
λειτουργήσει ως πολιτιστικός χώρος
εκθέσεων για σχολεία και ιδιώτες. Ο κ.
Λαμπάκης τόνισε πως εάν ο Οργανισμός
Σχολικών Κτιρίων εκπληρώσει μέρος
των υποχρεώσεών του, τότε υπολογίζεται πως το έργο θα παραδοθεί το
προσεχές καλοκαίρι.
07.3.2014 Θέλουν να... «αρπάξουν»
τον ορυκτό μας πλούτο! Να γιατί
διεκδικούν οι Αλβανοί εθνικιστές την
Ήπειρο, οι Σκοπιανοί τη Μακεδονία και
οι Τούρκοι τη Θράκη και το Αιγαίο:
Αμύθητος πλούτος είναι κρυμμένος
στην Ελλάδα. Κοιτάσματα πετρελαίου,
χρυσού, ουρανίου, νικελίου κ.λπ. βρίσκονται στα εδάφη της Βορείου Ελλάδος. Σε κάθε Έλληνα αντιστοιχούν 96
εκατομμύρια δολλάρια.
12.3.2014 Για να γίνουμε οι Έλληνες
17 εκατομμύρια! Την τραγωδία που
βιώνουν οι Έλληνες παλιννοστούντες,
οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να ζουν
με μηδενικά εισοδήματα περιέγραψε
στη Βουλή ο συντονιστής του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού για τις
χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
Ιβάν Σαββίδης, επιρρίπτοντας μεγάλο
μερίδιο ευθύνης στον Γιώργο Παπαν-
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δρέου. Καταλήγοντας ο κ. Σαββίδης
ζήτησε από το κράτος την έκδοση δελτίου ταυτότητος ομογενούς σε όλους
τους Έλληνες του εξωτερικού, ώστε
να γίνουμε 17 εκατομμύρια. Και πρόσθεσε ότι οι ελληνικές κοινότητες πρέπει
να ενισχυθούν από την Ελλάδα, ώστε
να λειτουργήσουν ως αγωγοί των ελληνικών θέσεων αλλά και ως ιεραπόστολοι της Ορθοδοξίας.
12.3.2014 Ξεχάσατε τα Ελληνόπουλα στην Αλβανία, ενώ νοιάζεστε
για τα Αλβανόπουλα στην Ελλάδα
Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς
τα προβλήματα που υπήρξαν στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην
Αλβανία δεν επιλύθηκαν, ούτε στα αλβανικά σχολεία, αλλά ούτε και –το χειρότερο– στα ιδιωτικά χρηματοδοτούμενα από το ελληνικό δημόσιο, ή ιδιωτικούς φορείς.
12.3.2014 Ανοίγει ο δρόμος για
την κλωστική κάνναβη Σε εισαγγελικό λειτουργό έχει ανατεθεί, προς επεξεργασία, το σχέδιο Κοινής Υπουργικής
Απόφασης (ΚΥΑ) για τους όρους και
τις προϋποθέσεις που θα διέπουν την
καλλιέργεια Βιομηχανικής κάνναβης
στην Ελλάδα. Ως συνήθως όμως, η
ΚΥΑ καθυστερεί...

ΓΝΩΜΗ
16.1.2014 Έπεσαν οι υπογραφές
για το λιμάνι Ξεκινά το σημαντικότερο
έργο για την εκβάθυνση της λιμενολεκάνης, καθώς και την εκσκαφή του διαύλου του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Το έργο υπογράφηκε στις 24
Δεκεμβρίου 2013 και η η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 20 μήνες.
15.2.2014 Στον κόσμο του CERN
«ταξίδεψαν» μαθητές της Αλεξανδρούπολης Συνδέθηκαν διαδικτυακά
μέσω ειδικής Video-πλατφόρμας του
CERN με την αίθουσα ελέγχου του
πειράματος CMS. To 3o Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης «Δόμνα Βισβίζη» ήταν
ένα από τα επτά γυμνάσια της χώρας
μας που συμμετείχε σε εκπαιδευτικό
πρόγραμμα εικονικής περιήγησης.
15.2.2014 «Απόβαση» από το Κατάρ
Έφτασαν 120 αξιωματικοί του στρατού
από το Κατάρ στην Αλεξανδρούπολη,
όπου θα παραμείνουν για τους επόμενους μήνες, για λόγους μετεκπαίδευσης.
Η είδηση της άφιξής τους έφερε χαμόγελα σε επαγγελματίες της περιοχής.

Αναμένεται να φθάσουν και άλλα πληρώματα στο επόμενο διάστημα.
19.2.2014 Γέμισε κύκνους ο Έβρος
Σε αριθμό ρεκόρ έφτασε φέτος ο αριθμός των νανοκύκνων που έφτασαν στο
Δέλτα. Καταμετρήσαμε 2.610 νανόκυκνους, ενώ το 2010 ήταν 2.250. Αυτό
είναι ένδειξη ότι το Δέλτα του Έβρου
είναι ένας υγιής υγρότοπος, που τον
προτιμούν τα πουλιά έναντι άλλων χωρών για διαχείμαση.
19.2.2014 Νέα ώθηση στην επισκεψιμότητα από Τουρκία δίνει το
καζίνο Αρκετά ικανοποιητική ήταν η
έλευση Τούρκων επισκεπτών το περασμένο Σαββατοκύριακο που ήταν το
πρώτο από την έναρξη λειτουργίας του
καζίνο στις νέες εγκαταστάσεις του
στην Αλεξανδρούλη, στο Συνεδριακό
Κέντρο του ξενοδοχείου Alexander
Beach.
25.2.2014 Μάγεψε η 16χρονη Αρετή
Κοσμίδη από την Αλεξανδρούπολη
Συγκλονισμένοι από τη φωνή της δήλωσαν οι κριτές του μουσικού διαγωνισμού «The Voice». Εντάχθηκε στην
ομάδα του Μιχάλη Κουϊνέλη και συνεχίζει
στην επόμενη φάση, έχοντας γίνει θέμα
συζήτησης σε όλη την Ελλάδα.
26.2.2014 «Με τη μουσική μ’ ενδιαφέρει να συγκινώ και να εμπνέω
τους ανθρώπους» Ο ταλαντούχος
καλλιτέχνης της κλασικής κιθάρας από
την Αλεξανδρούπολη Γιάννης Γιαγουρτάς, που ζει μόνιμα στη Χάγη, είναι
ένας ακόμα Έλληνας μουσικός που ζει
και διαπρέπει εκτός συνόρων.
07.3.2014 Εκτός λίστας τα αρχαία
της Θράκης Κανένα μνημείο (μουσείο
ή αρχαιολογικός χώρος της Αν. Μακεδονίας και Θράκης) δεν περιλαμβάνεται
στη λίστα του Υπουργείου Πολιτισμού
για αναβάθμιση και επέκταση ωραρίου
ενόψει καλοκαιριού.

8.3.2014 Απίστευτο κι όμως αληθινό: Ξεκίνησαν έργα στην παραλιακή Στην Αλεξανδρούπολη έπιασαν
δουλειά τα μηχανήματα της εταιρείας
για τις εργασίες κατασκευής τοιχίου
αντιστήριξης από το γήπεδο μέχρι την
Αργώ. Το έργο θα κατασκευαστεί τμηματικά και αναμένεται να ολοκληρωθεί
σε 1,5 χρόνο. Αγωνιούν οι επαγγελματίες της περιοχής.
18.3.2014 Υπογραφή Πρωτοκόλλου
Συνεργασίας Μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και Ρωσικών Αρχών σε
επιστημονικό και πολιτιστικό επίπεδο.
Υπογραφές έβαλαν ο Δήμαρχος Ευάγγ.
Λαμπάκης, ο κ. Πέτρος Κουπρίκωφ,
Διευθυντής του Επιστημονικού Κεντρου
της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αθήνα και η κ. Ιουλία Γαβρίλοβα, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου «Ρώσικο Σπίτι».
20.3.2014 Με 19 γιατρούς σε όλο
τον Έβρο κάνει πρεμιέρα το ΠΕΔΥ
Στην Αλεξανδρούπολη από 40 έμειναν
8 οι γιατροί που θα εργαστούν στο
νέο σχήμα για την πρωτοβάθμια περίθαλψη, σε πρώτη φάση. Η Διοίκηση
του ΠΓΝΕ ανακοίνωσε ότι η εξυπηρέτηση του κοινού θα αρχίσει μετά από
περίπου μία εβδομάδα. Θα ακολουθήσουν προκηρύξεις επικουρικού ιατρικού
προσωπικού.
21.3.2014 Όλη η ακίνητη περιουσία
του ΟΣΕ στο σφυρί Έσοδα από ακίνητα που διαθέτει στην κατοχή της η
ΓΑΙΑΟΣΕ, θυγατρική του ΟΣΕ, αναζητούνται από την Κυβέρνηση. Στο στόχαστρο αστικά ακίνητα που υπάρχουν
σε σταθμούς του σιδηροδρομικού δικτύου σε μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη
τη χώρα. Μεταξύ αυτών βέβαια και οι
εκτάσεις του ΟΣΕ στην Αλεξανδρούπολη
που είναι ζωτικής σημασίας για την
ανάπτυξη της πόλης, των συγκοινωνιών
και των μεταφορών και ιδιαίτερα για
την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης.

Οι αποθήκες της ΚΥΔΕΠ και ο όπισθεν χώρος, ιδιοκτησία του ΟΣΕ,
κινδυνεύουν να πουληθούν σε ιδιώτες.
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Συνταγές (όχι μόνο Θρακιώτικες)
Σουσαμόπιτα
Υλικά
1 κιλό σουσάμι
1 1/2 φλιτζάνι του τσαγιού καρύδια
1 φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη
1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα
1/2 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο
1 1/2 φλιτζάνι του τσαγιού λάδι
1 κιλό φύλλα
μερικά γαρίφαλα ολόκληρα
Για το σιρόπι
1 κιλό ζάχαρη
4 φλιτζάνια του τσαγιού νερό
1/2 κουταλάκι του γλυκού λεμόντοζου
Εκτέλεση
Ψήνουμε το σουσάμι σε μέτριο φούρνο ελαφρά. Όπως είναι ζεστό το χτυπάμε στο μπλέντερ, το αδειάζουμε σε
μπολ και ανακατεύουμε τα καρύδια, την κανέλα, το γαρίφαλο και τη ζάχαρη.
Αλείφουμε το ταψί με λίγο λάδι και στρώνουμε 2-3 φύλλα·
απλώνουμε μια στρώση γέμιση και συνεχίζουμε φύλλο και
στρώση μέχρι να μείνουν 2 φύλλα με τα οποία καλύπτουμε
τη σουσαμόπιτα. Κόβουμε την πίτα σε ρόμβους ή τετράγωνα και καρφώνουμε ένα γαρίφαλο σε κάθε κομμάτι. Σε
κατσαρολάκι καίμε το λάδι πολύ καλά και το περιχύνουμε
καφτό σε όλη την επιφάνεια. Ψήνουμε στους 180° για 50
λεπτά.
Έχουμε έτοιμο το σιρόπι και βγάζοντας το ταψί από τον
φούρνο, περιχύνουμε με το κρύο σιρόπι. Αφήνουμε να
απορροφήσει και η πίτα είναι έτοιμη.

Θαλασσινά στη λαδόκολλα
Υλικά
4 γαρίδες
12 μύδια
2 καραβίδες
5 γυαλιστερές
7 κυδώνια
2/3 φλιτζάνας λάδι
1/2 φλιτζάνας τσίπουρο
250 γρ. φέτα ή και λιγότερη
χυμό από 2 λεμόνια
1 λαδόκολλα
Εκτέλεση
Καθαρίζουμε και πλένουμε τα όστρακα. Ανοίγουμε στη
μέση (χαράζουμε) τις γαρίδες και τις καραβίδες. Τοποθετούμε στη λαδόκολλα όλα τα υλικά και από πάνω θρυμματίζουμε το τυρί, προσθέτουμε το τσίπουρο, αλάτι, πιπέρι και κλείνουμε καλά τη λαδόκολλα. Τη βάζουμε σε ένα
ταψάκι και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους
180° για 15 λεπτά. Μετά το ψήσιμο ανοίγουμε τη λαδόκολλα και περιχύνουμε με λάδι και λεμόνι χτυπημένο. Γαρνίρουμε με ψιλοκομμένο άνηθο.

Eπιμέλεια: Στρατούλα Κουκουρίκου
Σφολιάτα με κεράσια
Υλικά
1 φύλλο σφολιάτα
100 γρ. βούτυρο
100 γρ. ζάχαρη
100 γρ. αμύγδαλα
1 κουταλιά αλεύρι
3 αυγά
3 κουταλιές ρούμι ή κονιάκ (με βύσινα)
600 γρ. κεράσια τραγανά
6 μπισκότα σαβαγιάρ
1 φλιτζάνι ζελέ (προαιρετικά) της αρεσκείας σας
Εκτέλεση
Στρώνουμε τη σφολιάτα σε βουτυρωμένο και αλευρωμένο
ταψάκι ή πυρέξ για τάρτες. Την τρυπάμε με το πιρούνι
και τη βάζουμε στο ψυγείο, ώσπου να ετοιμάσουμε την
κρέμα. Χτυπάμε το βούτυρο, προσθέτουμε τη ζάχαρη, τα
αμύγδαλα κοπανισμένα και το αλεύρι. Ρίχνουμε ένα-ένα
τα αυγά δουλεύοντας συνεχώς και τέλος το ρούμι ή το κονιάκ. Αφαιρούμε τα κουκούτσια από τα κεράσια. Θρυμματίζουμε τα σαβαγιάρ πάνω στη σφολιάτα, αδειάζουμε τα
κεράσια, σκεπάζουμε με την κρέμα και ψήνουμε σε φούρνο
στους 200° για 30 λεπτά. Καλύπτουμε το γλυκό με αλουμινόχαρτο και συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλα 20 λεπτά.
Λιώνουμε το ζελέ σε χαμηλή φωτιά και αλείφουμε με πινέλο
την επιφάνεια του γλυκού όσο είναι ακόμα ζεστό.

Τάρτα με μυζήθρα
(Η βάση για την τάρτα γίνεται και χωρίς ζάχαρη)
Υλικά (για τη βάση της τάρτας)
300 γρ. αλεύρι
3 κουταλιές κρύο νερό
150 γρ. βούτυρο
2 κουταλιές ζάχαρη
1 πρέζα αλάτι
Υλικά (για τη γέμιση)
2 αυγά - 100 γρ. ζάχαρη
300 γρ. ανάλατη μυζήθρα
50 γρ. σταφίδες
1 κουταλιά κονιάκ ή ρούμι
1 πρέζα κανέλα
Εκτέλεση
Για τη βάση: Όπως και η βάση της πάστα-φλώρας.
Μετά το ζύμωμα μπαίνει στο ψυγείο για 30 λεπτά, τυλιγμένη σε σελοφάν. Στη συνέχεια στρώνουμε τη βάση σε
βουτυρωμένη φόρμα. Χτυπάμε τους κρόκους με τη ζάχαρη
και προσθέτουμε λίγη-λίγη τη μυζήθρα χτυπώντας τη με
το σύρμα. Ρίχνουμε τις σταφίδες, το κονιάκ και την κανέλα
και τέλος προσθέτουμε τα ασπράδια χτυπημένα μαρέγκα.
Σκεπάζουμε τη βάση με το υλικό, χαράζουμε την επιφάνεια
όπως τον μπακλαβά και ψήνουμε σε φούρνο στους 180°
για 40 λεπτά.

Mνήμες

&

πρόσωπα

Με φόντο το άτυχο Πασαλίκι
Οι σελίδες αυτές είναι μια
πρόσκληση-πρόκληση.
Στείλτε μας φωτογραφίες
από το οικογενειακό σας αρχείο,
σε ενότητες (π.χ. σχολική ζωή,
εκδρομές, σημαντικά γεγονότα
της κοινωνικής και πνευματικής
ζωής της πόλης κ.ά.).
Οι φωτογραφίες γράφουν ιστορία.
Το θέμα της επόμενης θα είναι
“Aθλητές πρόσκοποι και μαθητές ’’.
Επιμέλεια: Π. Tσιακίρης

Δεκαετία του ’60. O Άγγελος Μάκρας ακούει τη μουσική του
με φόντο το Πασαλίκι. Ως υπάκουος και συνεπής προς τις
υποχρεώσεις του μαθητής φοράει το πηλίκιό του, ολίγον
μάγκικα.
(Αρχείο Ευαγγελίας Παπαχρήστου-Μάκρα)

1954. Πασαλίκι
Από αριστερά: Ελένη Αρετσανοπούλου, Αρχοντία
Αρετσανοπούλου, Αννίκα Ζαφειροπούλου, άγνωστη
(Αρχείο Μαίρης Παρασκευοπούλου)
1949-50. Πασαλίκι
Ρίτσα Σταματοπούλου, Μερσινούλα Τερζή, Μαρούλα
Ιωαννίδου
(Αρχείο Ρίτσας Σταματοπούλου)
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